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RELIGIO. Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 frt. 25 kr., 

iieiyben 4 so kr é R A T H . E G Y H Á Z I . S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

j Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-

! pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-

: ban, (haltér és aldunasor 
sarkán, 9. sz. a ) 

Pesten, julius 1-én. 1 . II. Félév. 1865. 

TARTALOM : Havi szemle I. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Tizedik félév, hogy e czim alatt szólunk, et 
mea jam longo meruit ratis aequore porturn, — et 
necdum q u a e r i t . — Fructus adest, justissima causa 
laborum. Non siccum sterili vomere littus aro.2) 

Nehéz lehetne már szavunk. A napi lapok né-
zetei, mint a reggeli ködfelleg, elvonulnak, felszáll-
nak, enyésznek; a száraz váz csörgés édesen nem 
andalitja az elméket, pedig mindent futva végezni, a 
keblek vágya. Ha ez legalább erény volna ! ha mi 
is azért fogtunk volna tollat, hogy kedveseket, hogy 
óhajtottakat, hogy könnyüket Írjunk. Provencei da-
lok nem a mi foglalatosságunk. Erős a komoly szó, 
durus sermo ; mihelyt csak kissé biztosan érezzük 
magunkat, mosolygó képek után vágyódunk. Biz-
tossághoz e földön semmi remény ; harcz a mi kül-
detésünk. Mióta van az, hogy nemes testületünk el-
vesztette volna rokonszenvét a szigornan tudomá-
nyos fejtegetések iránt? Ha épen ezt látnók, egy 
okkal több, hogy lapunkat az egynapi tiszai pillék 
sorsától óvjuk meg, hogy tanodai eló'deink nehéz 
fegyverzetét napjainkhoz, testünkhöz idomitva, min-
dig ebben lépjünk a magyarországi papság számára 
irt lapnak sorompói közé, mely papság a hittudo-
mányra vetélkednék bár melyik országú papsággal. 
A könnyű képek csak elmeszórodások, mig a több-
ség azokkal játszik, addig a merész kisebbség munka 
után lát, cselekszik. A győzelem mindig a komoly 
elmék osztályrésze. Mig a nép a circusbanés a meg-
rakott asztalnál dévajgott, addig a caesar uralkodott. 

Négy év előtt a romai kérdés parancsolt az Író-
asztalhoz. E kérdés az állami s társadalmi tanok 
borzalmas tévedéseit mutatta, szemünk előtt tartva 
a főkérdést, ezeket is tárgyalásba vontuk. Eddig a 

i) Thebais 1. XII . • 
a) De Ponto 1. 1. eleg. 6. — 1. 4. eleg. 2. 

munkát meg nem bántuk, a föladatot ma is oly 
szükségesnek látjuk. Az elmék átalában állami, tár-
sadalmi kérdésekkel foglalkodnak. Volt scholasticus 
korszak, volt bittanos, casuisticus, bölcsészkedési 
korszak; a mait politikainak, socialisticusnak nevez-
hetni. A forradalom fellépett az ő tanaival, pályáját 
nem futotta le, mert még sok rombolni való van. Az 
államot, a társadalmat összeszakgatta, a leghatal-
masabb országok kormányszékein kőmivesek ülnek, 
a birtok, a házasság, a család, az iskola, a cultus 
forradalmi elméletek szerint szabályoztatnak ; van 
vallásos, van keresztény király, nincs vallásos, nincs 
keresztény királyság; van vallásos, van keresztény 
polgár, nincs vallásos, nincs keresztény társadalom. 
A spanyol korona sok engedményt adott a forrada-
lomnak, mai küzdelme onnan ered, hogy keresztény 
jellegének még megmaradt részét nem akaija eldobni, 
a forradalomnak engedett tért pedig nem képes visz-
szafoglalni. Az egykori franczia gazdálkodásnak, az 
angol interventionak sárkányfogai hamar kikeltek, 
a világ legszebb királyságát felfalással fenyegetik. 
A valencei felkelés uj jel, vagy borzalmas forradal-
mat vagy merész államcsint, vagy véres polgárhá-
borút várhatunk; O'Donnel, aki jun. 20-án miniszter 
lett, maga engedmény a felkerekedő forradalom 
megkérlelésére. A veszélyt engedményekkel meg-
kérlelni szokott mód, de mindig szerencsétlen kisér-
let. A gonosz elvnek ezek által jog nyujtatik, ut nyi-
tatik ; a jó lelkek elszomorodnak, elcsüggednek. Mit 
használt VII Ferdinándnak 1820-ban, hogy a mad-
ridi felkelőkkel alkuba lépett, miután mit 1820-ban 
engedett, 1821-ben visszavonni kénytelen volt? Mit 
nyert X Károly 1827-ben, mit nyert V Ferdinand 
1848-ban az engedményekkel ? Mit nyert Chambord 
gróf 1845-ben Berryerliezirottlevelével? A franczia 
forradalmárokat meg nem nyerte, saját hiveit elide-
genitètte. Mit nyert a hős II. Ferencz, midőn Grae-
taból oly széles szabadságokat igért? Az utolsó vá-
rat sem mentette meg Ígéretei által. Ami nem volt 
képes őt föntartani, nem lesz az képes őt Nápolyba 
visszavezetni. Engedte magát a királyság a kőmi-

1 
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vesek által ellentétbe vitetni a pápával, ez által csak 
az ellenállást maga ellen nevelte. Nem mondjuk, 
hogy ne legyen semmi alkotmány, delegyen, lia kell, 
ker. alkotmányos királyság. Az alkudozás a lelkek 
mételye, a hatalmak sülyedése; Péter csak egyszer 
sülyedett, többé nem sülyed, marad a jellemnek , a 
szilárdságnak példánya a világon. Mindenkor az 
nyert, aki az igazság mellett szilárdan maradt. 

A szentszékre nem Victor király nagyravá-
gyása, hanem a kath. hittel ellenkező állami s társa-
dalmi tanok hozták a veszélyt. A nagyra vágyás csak 
eszköz volt, hogy az európai nemzet-családból ezen 
fejedelemség, mint ellenmondás, kitörültessék. Euró-
pának legnagyobb részében Jézus Krisztus nem ki-
rály a királyság előtt; féltek, nehogy az Isten fia 
Romából másodszor visszahóditsa Europa fölött a 
királyságát. Innen a pápai fejedelemség védelmének 
nehézsége, megtámadásának könnyűsége, mert az 
államtan nem keresztény. Ker. államtan mellett a 
mai romai kérdés lehetetlen volt volna. Honnan a 
támadás jön, oda kell a védelemnek is áttétetni, az 
államtanokba. IX. Pius a dec. 8-i ,Quanta cura' kör-
levelével irányt adott, kezdeményt tett. A pápai szó-
nak nem szabad hatás nélkül maradni. A ker. elmék 
az állami, a társadalmi tanok ujjáteremtésére küldet-
nek. Ez a mi korunknak főföladata. 

Minden kornak van saját föladata. A hosszú 
századok kiművelték a hittant a tudományra, birjuk 
sz. Tamás summáját, s ennek commentatorait; a 
jámbor tudósok kiművelték a hittant az egyesek 
tökéletességére, birjuk a Victorok munkáit, birjuk 
az asketák számtalan apró könyveit; nincs kimű-
velve a hittan mint állami, mint társadalmi tan. 
Ulpian pogány jogtana a bizancziak által ugyanazon 
irányban tovább műveltetett, a romai jog sok ker. 
elemet vett fel. de elve a pogányoktól fönmaradt, 
nincs újjászületve, mint a bölcselem sz. Ágoston és a 
scholasticusok elméjében. Kiművelték volna a ker. 
tudósok a jogtant is mint ker. tant, III. Leo, III . 
Grergely, II. István pápák az elemeket, az elveket, 
az irányt meghatározták, a közbe jött viszályok az 
elméket munkára hivták, a .Venerabilem' .Solitae' 
,Ad apostolicae' ,Novit', .Clericis laicos' decretalisok, 
az ,Ausculta fili' ,Unam sanctam'1) bullák, ,Quod 
olim' ,Meruit' constitutiok2) egy teljes állami tan-
rendszert tartalmaznak, mely alkalmazást keresett 

s lelt is volna, ha szép Lajosnak Nogaret és Co-
lonna czinkosai Agnaniban, ha bajor Lajosnak no-

>) Hist, polit. Blaetter 1854. VH. Heft. p. 5 4 4 . . . . 
Phillips, Kirchenrecht 3. Band. 

minalistái Németországban a rendes fejlődést meg 
nem szakitják. Az eretnek hittanárok Wittenbergá-
ban a szakadásnak alakot, a münsteri sosnabrücki 
államárok jogos állandóságot adtak ; volt tehát két 
állam: keresztény és nem keresztény. Az 1789-ifor-
radalom a még fönálló ker. állanának hadat izent, 
saját államtanát kiművelte ; mi nincs ma, amire 
legnagyobb szükség van? Keresztény államtan,ker. 
államár; legjobbjainknál is sok téveszmékkel talál-
kozunk. 

A hittant az államtanokra liivják az egyetemes 
nyomorok. A socialisták le akarják rombolni a ker. 
társadalmat, mi fönn akarjuk tartani ; ők követke-
zetesek, tőlünk sem tagadják meg ezt, mert változ-
hatatlan elveink vannak : köztünk mozognak a sza-
badelvűek, az elvtelenek, a határozott tannak, a szi-
gorú elvnek ellenségei, kik mindent simítanak, min-
dent közvetitenek, kik az angyalt elfogadják, de ké-
rik, tegye le tüzkardját, kik az ördögöt vissza nem 
utasítják, csak zárja be agyarait, huzza be körmeit. 
A világ nem elég- keresztény, hogy* hitét érvé-
nyesitse, nem elég gonosz, hogy a forradalmárok és 
socialisták merényeit elviselhesse, uralkodnak tehát 
a szabadelvűek, a mérsékeltek, kik előtt félelmesebb 
forradalmárok vagyunk a forradalmároknál, azért ül-
döznek minket Lengyelországban, Italiában, azért bi-
zalmatlankodnak irántunk Erancziaországban, azért 
beszélnek felőlünk megvetéssel, mint Schmerling az 
ó conservativekről. kik tehetetlenek, mivel torlaszt 
soha nem csináltak, elvüket, királyukat soha el nem 
árulták, kiknek bűnök, hogy a forradalommal semmi 
szin alatt nem rokonszenveztek. A hatalom a mér-
sékelteknél ; ez csak a két ellentétes elvnek, a ca-
tholicismusnak és a forradalomnak compromissuma, 
a válságnak halogatása. ,Mérsékeltek1 ! kik a forra-
dalom végső merényein kiviil semmit nem mérsé-
kelnek, kik a kath. elven kivül semmit nem akadá-
lyoznak. Miksa császár, kitől Meglia nuncius visz-
szahivatott. ') igy alapit birodalmat. Hány jó lelket 
elidegenitett, tudjuk, de hány forradalmárt nyert 
meg, senki sem tudja. 

Az állami, a társadalmi tér tehát a hittant kí-
vánja. hogy az emberiséget a nyomortól, magunkat 
a válságos vereségtől, az államot, a társadalmat a 
szétbomlástól, hogy a koronákat az összetiporta-
tástól megmentsük ! Nem elég, lia védjük magunkat, 
az ellenfél tábori szereit kell összetiporni, Hannibal 
példája szerint a támadást a támadók táborába át-
tenni. Lesz-e elegendő tehetség, lesz-e bátorság, lesz-e 

í)~Monde 169 sz. 23. jun. 1865. 



ki ta r tás? a közeli jövő fogja mutatni. Ha mi nem teszszük, 
megteszi ezt az Isten, sed ad nostrum judicium. Honnan van 
hazánkban a nagy gyengeségünk V mert őseink államtanát 
egészen eldobtuk, helyette u j idegent cseréltünk. 

Hittanár az államtanokban ? Igen, mert az államtan 
tanára tudatlan a hittanban. Hobbes, Locke, Montesquieu, 
Rousseau nem ismer hittant. Locke a társadalom czélját a 
birtok védelmében lenni mondja, hogy a faj föntartassék.1) 
Tehát : ede, bibe, post mortem nulla voluptas. Strube irja : 
„a teremtett lénynek más czélja nem lehet, mintsem hogy 
magát föntartsa ; ha mással egyletbe lép, csak ön föntartásá-
ról biztosabbau rendelkezik."2) Elég büszke az ember, hogy 
magán fölül magasabb czélt ne keressen : elég testies, hogy 
saját fajának, mint a legelő nyájnak szaporodásáról gondos-
kodjék. 11. József a kormány rendeltetését nem másban 
találja, minthogy közvetítő legyen a fejedelem és a nép kö-
zött.3) József szabadelvű fejedelem volt, mikint Miksa csá-
szár ; II . József is zarándokolt Romába, Miksa is, csakhogy 
Miksa nem volt vaticani káptalan kanonokja, mint II. József. 
„Kéj és kötelesség az erkölcsi világnak két főrugói," kiált 
fel a bölcsész császár végrendeletének kezdetén.4) így fogja 
fel a mai államtan a társadalom czélját. Test, kéj, birtok ; 
épen az tartsa tehát össze a társadalmat, mely az ezeréves 
kötelékeket szét szokta tépni, az érdek, az önzés? Egy fran-
czia ezredes valóságos villámot talált fel, mely a legerősebb 
pánczélos hajót darabokra szakgatja; a romboló eszközök 
borzadásig tökéletesednek, az angol haditanács vallomása 
szerint nagyobbak a védő erőknél : mivé lesz Europa, ha a 
borzalmas romboló erők egy önzőnek szolgálatjára lesznek ? 
Mit tett volna Robespierre, I. Napoléon, ha távirdái, vasutai, 
gőzhajói, vontcsövű ágyúi vannak ? Azért nagy államár, aki 
az országot gyarapította, habár ezt legundokabb bűnök által 
tette is. Nagy az államár, ha a nemzetet elárulta, hogy urá-
nak hatalmát korlátlanná tegye, vagy ki urát elárulta, hogy 
a hatalmat a forradalmárok kezére játsza. Nagy az államár, 
ki izgatott, népet nép ellen uszított, egyenetlenségeket szórt, 
vetett, hogy katonai erőn kivül minden más erő megtöressék, 
s a fönmaradt erővel önző czéljait érje el; aki szövetségeket 
szakitott, melyekre esküdött, szövetségeket aláirt, melyeket 
ravaszul készített, aki az igazságos háborút kikerülte, mert 
hasznot nem igért, igazságtalan háborút kezdett, mert nye-
reséges volt; aki vért öntött patakokban, rabolt nyiltan alat-
tomban, esküt szegett, szót tört számításban. Quod utile hoc 
honestum, az államtanok erkölcstana. Test, kéj, birtok, ez a 
tárgy, ez a czél, nemesebb, magasabb nincs. Cavour nagy 
államár, Richelieu a példány, Ximenesnek, kit Robertson is 
szentnek nevez,í>) nincs utódja a kormányszékeken. Az ál-
lami, a társadalmi tanoknak a hittan által ujjá kell öníetniök, 
a hittannak az államtanokban királyi székét vissza kell fog-
lalnia, a régi decretalisok ,Quanta cura' körlevélben újra 
megjelentek, az egyház az államtanok főtételeit kárhoztatta, 
evvel a kath. államtan alapelveit újra fölállította. Nem theo-

' ) Dc gubernio civili cap. 8. 
2) Tra i tés su r les origines de droit de la n a t u r e , P remiè re 

partie, ch 3. 
3 ) ' l es tement , torn. 2. p. 432. ed. Vien. 1791. 

*) T . 1. p- 83. 
5) Storia di Carlo V. 1. 1. — Solaro, l 'Uomo di s ta to . Vol. 2. 

p. 22. ed. Torin. 1864. 

cratia ez, hanem az állam igaz czéljának visszahelyezése. Ez 
tompitja a borzalmas hadi romboló erőket. Mig a Megváltó 
el nem jött, test, kéj, birtok lehetett czél az államban : ma az 
állam polgárai megváltott lények, az államnak is a megvál-
tás terére kell lépni, s megváltott emberek fölötti politikai 
hatalommá válni. Favre Gyula jun. 10-én a teljes elszakadás 
mellett szónokolt, a concordatumokat az egyház fölötti ural-
kodásnak eszközeiül vallotta. Igaz lehet sok helyütt, Con-
salvi emlékirataiból is kitűnik I. Napoléonnak szándéka ; de 
Parieu kormányszónok az elszakadás elméletét szellemi és 
politikai fejetlenségnek mondta, mely napjaink szükségeivel 
meg nem egyez; oly egyesség kell, mely az egyház szabadsá-
gát biztosítsa, az állam függetlenségét ne veszélyeztesse. ') Az 
elv kimondathatik, ez is nagy lépés, de hogy életbe lépjen, az 
államtanoknak az egyház tanaival meg kell egyezniök. 

Nincs a társadalomnak, nincs az államnak más vég-
czélja, mint az embernek. Deo servire, et sic beatum fieri, 
az ember czélja, a társadalom, az állam pedig az ember miatt, 
van. Neque enim ex alio beatus homo, et ex alio beata res-
publica, sz. Ágostonnak örökérvü szava. Nyomor éri az em-
bert, ha vétkezik, csapás az államot, ha az erkölcsi törvényt 
megszegi. A történet folytonos bizonyítékai a szentírás e két 
szólamára vonatkoznak : beatus populus, cujus Dominus Deus 
ejus, és miseros facit populos peccatum. Nincs példa, hogy a 
jog és erkölcs romlásra vitt volna valamely nemzetet ; nincs 
példa, hogy a bűn állandóan boldogította volna azt. A bünte-
tés megjön, ha késő is ; a nemzetek életében egy század, 
mint egy év. A biin biint szül, szövődik tehát, terjed a biin, 
lesz elégedetlenség, forrongás, nincs ember, aki ezt megkér-
lelné, a vihar dúl, pusztit. Ez a bűnnek büntetése, mig csak 
az isteni irgalmasság le nem csendesíti. I. Napoléon eszköz 
volt az Isten kezében, ö maga vétkezett, a büntetés ötet is 
mihamar elérte. Praebete aures vos, qui continetis multitu-
dinem, quoniam data est vobis potestas a Domino, et virtus 
ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes 
serutabitur ; quoniam cum essetis ministri regni illius, non 
recte judicastis, nec custodistis legem justitiae, neque secun-
dum voluntatem Dei ambulastis. Horrende, cito apparebit 
vobis, quoniam judicium durissimum his, qui praesunt fiet. 
Non enim subtrahet personam cujusquam Deus, nec vere-
bitur magnitudinem cuiusquam quoniam pusillum et ma-
gnum ipse fecit.2) Feledheti az ember az ő czélját, vá-
laszthat magának más czélt, csak magát veszti el: a nemze-
tek is indulhatnak földi czél után, életüket rombolják, irga-
lom, ha az idők folytában magokhoz térnek. A hittan az ál-
lamtanoknak a próbaköve, s ez a nyomor, ez a kivergődés 
lehetetlensége, ez a toldozgatás, palástolás, sikeretlen gyó-
gyítás, hogy az államárok a hittan nélküli államtanok sivár, 
élettelen szárazmalmában mindig ugyanazon körben járnak. 

Mint egyházi lap, hittanaink ezen jogát az államtanok 
mezején követelnünk kell ; mint folyóirat, korunk eme szük-
ségét érintetlenül hagyni nem szabad ; mint gyenge védnöke 
a kath. érdekeknek, a támadást e téren figyelmünkből nem 
veszthetjük. Másfelé is hívnak a tudomány érdekei, az egy-
házi élet követelései, nagyobb részt itt fogunk időzni, anél-
kül hogy az államtant mellőznök. Az elmék ide seregeinek, 

' ) Monde 158 sz,. 12. jun. 1865. 
2 ; Sap. 6. 
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az elmék evvel foglalkodnak, itt a veszély, itt a pusztítás, 
itt a sülyedés, ide kell nekünk is néha sietnünk, a kath. elv-
nek érvényét itt is keresnünk, az eseményekre a hittan vi-
lágát önteniink. Ha az elmék a tisztán hittani mezőnkön 
minket felkeresni nem akarnak, felkeressük mi őket olykor 
olykor ottan, ahol időznek. Nem politikát űzünk igyaz egy-
házi téren, hanem hittant tárgyalunk az állami és társadalmi 
viszonyokról. A politikai mozgalmak irányban, lényegben 
forradalmiak, az egyház az egyedüli tárgy, mely ellen tör-
nek. Birják az iskolát, külsőleg szabályozzák a eultust, ren-
delkeznek a családról a házasságban, a birtokról az adóban 
és a végrendeleti törvényekben, birják a tudományt, ipart, 
és kereskedést, övék a törvényhozói tér és a miniszteri szék ; 
mi maradt fel nekünk ? A templomnak négy fala és a tér, 
melyet a négy fal befoglal. Ez ellen is tör a forradalom. Ál-
nok, ő szinlel, mivel a sokaság még vallásos ; ha alkudozunk, 
elveszünk, ha szilárdan állunk, kényszeritjük a gonoszt, hogy 
mint gonosz lépjen fel ellenünk. Szentatyánk. IX. Pius pél-
dánk, vezérünk. De a templom belsejére szorítva soká ellen 
nem állhatunk, ki kell lépnünk, jogainkat érvényesítenünk 
az iskolára, a cultusra, a családra, a birtokra, a szabad egye-
sülésre, a tudományra, végre az állami tanokra. Elvek a mi 
fejtegetéseink tárgyai, a részleteket norunt illuminati, ezek 
a napi lapok teendői. Ha egyes kérdésben jön a támadás, itt 
is résen állunk, de átalában az egyes események, merülje-
nek fel bárhol, Amerikában vagy Australiában, csak napi 
alkalom, hogy a hittan ide vágó tanait felhozzuk. Nem ide-
genekkel vitázunk igy, sem nem távoli érdekeket védünk : 
hanem tanainkat fejtegetjük, melyek ugyanazok mindenütt, 
s* amit látunk Amerikában, holnap nálunk láthatunk. Elvből 
lehet csak illetékesen felfogni, helyesen megítélni az egyes 
eseményeket. 

Ki hallgat meg ? Mit sem tesz. Mustármag az igazság. 
Nem azért hangoztatjuk időnkint a hittani elveket az ál-
lami tárgyakról, hogy meghallgassanak, hanem mivel igazsá-
gok, mivel a nyomoroknak gyógyszerei. Kezdeni kell, hogy 
a tovább fejlés lehetséges legyen. Gondolta-e Spinoza valaha, 
hogy pantheisticus, materialisticus rendszere oly egyetemessé 
lesz, mint ma V Gondolta-e Voltaire, hogy forradalmi tanai 
oly győzelemre jutnak, mikor a tollat kezébe vet te? Gon-
dolta-e Mazzini, hogy a királyság ellen kezdett dulakodása 
oly széles mérvet nyerend? A lég nyomása minden oldalról 
egyenlő, nem tudjuk, hol, mi módon talál rést tanunk. A 
mi kötelességünk tanúságot tenni az igazságról, a többiről 
az Isten rendelkezik. Többen vagyunk, semmint gondolnók. 
Ma a szigorú kath. hittan uralkodik, a szabadelvű hittanárok 
elmaradott őrszemek a mult idők csatáiból ; a napisajtó or-
szágokkint emelkedik. Védelmi szereppel nem boldogulunk, 
tanokat kell fejtegetnünk, a tévelyt saját fészkében meg-
támadnunk. Jönnek röpiratok, a jó mozgalomnak hírnökei, 
az elmék munkálkodnak, az állami, a társadalmi, nemzet-
gazdászati, kereskedelmi, pénzüzérkedési tárgyakról kath. 
elvből könyvek iratnak. A nagy válságban, ha jó lélekkel 
munkálkodunk, váratlan segélyt nyújt az Isten. A romai kér-
dés nagy szellemi fordulatnak kezdete. Maistre, Haller, Mar-
tinet államtanárok Solaro della Margarita grófban utódot 
találtak. Testületünk nemes tagjaiból sokan müvelik az ál-
lamtanokat, a tudományokat mindig a papság kezdette. Bíz-

hatunk. Harmincz év előtt Európának kath. napi irodalma 
nem volt, a szigorú elvű könyvek vevőre nem találtak : ma 
Európának van kath. irodalma, van, ami fő, ezen irodalom-
nak olvasója. Egy veszély fenyeget minket : a csüggedés, 
csüggedésből alkudozás, alkudozásban simulás, simulásban 
szabadelvüsdiség. „Veszély teljes a pápaság ösvénye, igy szólt 
IX. Pius jun "21-én a bíbornoki testülethez; tik, és a jó ka-
tholikusok engem segittek azon haladni. Vannak gyengék, 
és félékenyek, kikről Jézus szólt a példabeszédben, midőn 
az ebédre meghívottak szabadkoztak. Oh ! igaz vannak kis-
lelküek, kik szemeiket másfelé fordítják, Samuel helyett 
Sault választják. Pedig a zsidó népnek nyomorai, megha-
sonlásai, gondjai épen ez időtől kezdődnek. De tik testvé-
reim velem vagytok. A próba nagy, és nehéz : de az Isten 
megsegíti az ő szolgáit." ') üiligentibus Deum omnia coope-
rantur in bonum. Remény, munka, szilárdság ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir . Fölsége a nagyváradi g. kath. megyében iskolai fő-

felügyelőül ft . Vancsa János kanonok urat legkegyelmesebben kinevezte. 

PEST, jun. 28-án. Majdnem biztosak vagyunk, hogy 
prot. testvéreink kedvesen veendik, ha az ő egyházi s vallási 
életetükröl is megemlékezünk, s mily eszközökkel, mily 
szorgalommal igyekeznek nemcsak részletes czéljaikat 
előmozdítani, hanem a kor mozgalmainak kerekeit megra-
gadva, a világnak némi irányt is adni. Sántikálni a világ 
után, úszni a folyóval nem nagy erény : de irányt adni az 
elméknek, ez nagy föladat, ez magas küldetés. Ezt szeret-
nők mink látni. Bár mily gyászos, s az idők multával mindig 
gyászosabb elszakadás választ is el minket, részünkről a 
vallásos egyesülést mindig óhajtjuk, imáinkkal az Istentől 
esedezzük, hogy mielőbb létrejöjjön, mindent megtenni ké-
szek vagyunk : és igy prot. testvéreinket valóban testvére-
inknek tekintjük, s bár mily mostoha időkben is testvére-
inknek tekinteni meg nem szűnünk ; azért szellemi, vallásos 
életük mozzanatait mindig figyelemmel fogjuk kisérni. Sze-
retet vezérel minket ebben, nem pedig ellenségeskedés. Mi-
dőn az anyai háztól eltávozott testvérnek visszatérésére tü-
relemmel várakozunk, szeretetünk sugalmai ösztönöznek, 
hogy az eltávozottnak lépéseit, baleseteit tudni kívánjuk. 

Ez alkalommal a német protestánsok egyletéről, ezen 
egyletnek Eisenachban tartott gyűléséről, az e gyűlésben 
nyilvánított elvekről szólunk, amint ezek a Prot. egyh. s isk. 
lap 26-ik számában olvastathatnak. Nem Ítélünk, nem vitat-
kozunk, nehogy a jeles registrator munkáját előlegezzük ; 
mink egyedül tudósító, pontozó szerepet vállalunk. Olva-
sóink mindent fognak érteni, ha a meztelen történteket el-
soroljuk 

Az egylet iránya teljesen rationalísticus, melyben a 
prot. férfiak legtöbbjei haladnak, mely irányban a magyar 
Prot, lap is az egyletnek egyik hive. Van még prot. testvé-
reink között sok positiv hitű, még állnak a hivatalos sym-
bolumok, kivált magyar népünk ragaszkodik hozzájuk, kész 
is volna érettük vérét ontani : a német prot. egylet azon po-
sitiv hitüeknek és ezen symbolumoknak ellenese, a szabad 

*) Monde 169 sz. 23 jun. 1S65. 
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hivésnek, vagy a nem-hivésnek bevallott barátja. Araennyi-
ben tehát a positiv hitű protestáns testvéreink némely hit-
czikkelyeket még velünk együtt vallanak ; annyiban a né-
met prot. tudósok egylete is nemcsak a symbolicus prot. 
testvéreik, hanem ellenünk van, szól, s munkálkodik. 

Nem uj állitás, hogy a protestantismus a mai művelt-
séget, haladást szülte, s hogy ő az, aki megtevén egyszer a 
vallásos reformot, a kor eszméitől el nem marad. És ime az 
egylet léte, czélja ,,a prot. egyháznak az ev. szabadság szel-
lemében s összes műveltségi fejlődésünkkel egyező megújí-
tása." „E czélra törekvés a vallás ügyeinek g y ö k e r e s re-
formálása újból egyik legégetőbb szüksége a kornak ; a ke-
reszténység és a magasra emelkedett cultura összeegyezte-
tése i s m é t a legkorszerűbb feladat." Nem mondatik, miben 
maradt el a prot. egyház a kortól, miben romlott meg, hogy 
a reformationak gyökeres reformatiora legyen szüksége ; de 
a bevallás tény : hogy a protestantismus a kortól hátra ma-
radt, hogy a kor őt túlhaladta, s ami legfőbb a vallomásban, 
a protestantismust a „magasra emelkedett culturával össze 
kell egyeztetni." De miképen ? Ezen culturát kereszténye-
siteni, vagy pedig a kereszténységet ezen culturával felcse-
rélni ? A ,Prot. lapnak' tudósítója ezen reformationak a re-
formatioban czélját röviden jelzi, „leküzdése minden nem 
protestáns, h i e r a r c h i c u s elemnek az egyházban." Mi 
igazságosnak találjuk a föladatot, mert a 16-ik századi re-
formatio ellenmondás volt a hierarchiának, a hierarchia csak 
a kath. egyházban van jogosan; ha tehát a netalán eltévedt 
hierarchicus maradványok ellen háborút kezd a prot. egylet, 
csak a reformatiot tovább folytatja. 

„A prot. egyletnek, igy iratik, három ellensége van : 
a közönyösök, az egyháziatlanok, különösen a m e r e v o r-
t h o d o x o k." 

Nagy föladat valóban ezen hármat egy kalap alá tenni, 
miután a közönyös mindig a dogmával állott ellenszenvben, 
de figyelemre méltó, hogy a merev orthodoxokat is ellen-
ségnek tekinti az egylet. 

Bluntschli elnök csak annyit mondott, hogy a keresztény-
ségnek és a culturának meg kell egyezniök, a keresztény-
ségnek nem szabad az átalános fejlődéstől elmaradni, a ke-
reszténységnek élőnek kell lenni ; tesz tehát panaszt afelől, 
mi nincs a német protestáns egyházban, és mit akar az egy-
let oda behozni ? nincs t. i. haladás, nincs modern cultura. 

Bővebb, nyiltabb volt Rothe, úgyhogy a ,Prot. lap' tu-
dósítója nem kételkedik mondani, hogy ha szent Péter szájából 
Szentlélek szólt, ugy bizonyára Rothe szájából is ez szólt. 
Csak egy körülmény hiányzik, hogy Rothe nem volt a jeru-
zsálemi ünnepen, nem is az, aki az ily természetfölötti tényt 
valónak tartaná : azért a tudósitó, midőn e hasonlítást irta, 
csak tollbotlást akart elkövetni, nem pedig komoly szót 
irni. 

Mondá Rothe : „fájdalom, de tagadhatatlan, hogy evan-
gycliomi német népünknek egész osztályai e l i d e g e n e d -
t e k a z e g y h á z t ó 1." De mégis jobb keresztények ezek, 
„mint számtalan buzgó egyházias pusztán szokásból keresz-
tények." Vegyük láthatónak, vegyük láthatatlannak az 
egyházat, a kereszténységet vagy egyikben, vagy másik-
ban, vagy mindkettőben találjuk : aki tehát az egyháztól el-
idegenedett, s mégis jó keresztény maradt, akkor nem ezen 

egyes einber, hanem azon egyház esett el a kereszténység-
től; s aki, mint jó keresztény, az egyháztól elidegenedik, 
csak azért teszi, mivel az egyházban nem találja azon jó 
kereszténységet, melyet szivében bír. 

Ezen bajra Rothe ur „alapos curát" ajánl, mely felta-
láltatik, ha a betegség oka nem az egyesek romlottságában 
kerestetik, mivel ez nem oka a bajnak; hanem „a dolog ter-
mészete szerint sokkal inkább magára a z e g y h á z r a k e l l 
n e h e z ü l n i e baj főokának." A német j>rot. egyház maga 
szülte volna az egyháziatlanságot, az elszakadást az egy-
háztól! S miért ez V Mert ,,az (prot.) egyház nem vala képes 
illő állást foglalni el az uj culturával szemben," sőt „opposi-
tiot képezett azzal." Mit ért Rothe ,az uj cultura' alatt ? „A 
mult század második felében a német népnél támadt modern 
tudat, modern culturát." Tehát az (prot.) egyház iránt ke-
letkezett elidegeniilés le lesz küzdve, az elidegenedett osz-
tályok meg lesznek nyerve a prot. egyháznak, lia a prot. 
egyház a mult századi culturából fejlődött mai culturát az 
egyházi és polgári helyzetekre nézve elfogadja, vallani, 
életbe léptetni fogja. E nyilatkozat nemcsak sok jó léleknek, 
hanem a kormányoknak, a fejedelmeknek is ad gondolkodni 
valót. Es ha ezen culturát elsajátítaná, mi történik ? Nem az 
egyház nyerné meg az elidegenedett osztályokat, hanem 
ezen osztályok nyernék meg az egyházat; nem a cultura 
menne az egyházhoz, hanem a prot. egyház a culturához ; .s 
valamint ezen cultura idegen a prot. egyházzal, ugy a prot. 
egyháznak el kell idegenedni saját magától, akkor nem az 
egyháziasságban, hanem az elidegenedésben az egyháztól, 
vagy is az eg-yháziasságtalanságban lesz a német prot. egy-
ház. és a tudósok közötti egyesség. Miután egész osztályok 
hátat fordítottak az egyháznak, fordítson még hátat maga 
magának az egyház, akkor valóban kezet foghatnak. Ha 
az egészséges beteggé teszi magát, lefekhetik a beteghez az 
ágyba, s meg fognak egyezni a betegségben. így fogja fel 
Rothe a prot. egyház jelenlegi föladatát. 

Beszél még Rothe vallásról az egyháziatlanságban, 
melyben mégis egyesülniök kell; de mi ez a vallás, nem 
mondja. 

Mily vallás lebegett Rothe ur előtt, ha szabad az egy-
let tagjaiban egy czélt, egy akaratot, egy nézetet föltéte-
lezni, megmondta Schwartz Károly : 1) a prot. hitezikkek, 
„nem egyebek, mint történeti documentumai a reformatio 
idejéből való irásmagyarázatoknak," melyek senkit sem kö-
teleznek ; 2 ) a hitezikkekre esküt követelni mint ez az ige-
hirdetőktől követeltetik, protestáns-ellenes, s erkölcstelen. 
„Ott, hol még ily eskü kívántatik, csak lemondás legyen az 
a romai egyház alaptévelyeiről." A vallás tehát nem valami 
positivumra vonatkozik, hanem tisztán e tételben áll : ,éu 
nem vagyok romai katholikus.' 3) A kutatás azonban a ke-
reszténység által korlátoltatik ; de a kereszténység alatt nem 
kell érteni „némely alapigazságokat," például : van Isten, 
vagy Krisztus Jézus valóságos Isten ; sem némely „alapté-
nyeket," például : Krisztus Jézus ember lett, érettünk meg-
halt, feltámadott, stb. ; hanem a prot. kereszténységnek alap-
igazsága Schwarz Károly szerint : „a kereszténységnek alap-
igazsága, mely nem dogmatikai, hanem valláserköcsi." Ez 
berlini metaphisicus definitio. 

A ker. igazság alaptételeit egyenkint, összesen a tudós 
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tagadhatja, csak komolyan já r jon el a dologban, a lelkipász-
tor, ha tagadja, a nép előtt ne tegye, sem a falusi tanitó a 
gyermekek előtt. „Az áthághatlan törvény : sehol sem rom-
bolni újraépítés nélkül." Bizony nehéz dolog a népnek a 
szószékről mondani : Krisztus Jézus Isten, midőn a szónok 
ellenkezőt hiszen. Illemből meggyőződés ellen beszélni, csak 
ezen német prot. egylet tagjainál lehet illem, másoknál más 
valami. 

„A gyűlés teljes elismeréssel fogadá magáénak az igen 
fontos kérdésnek ily megoldását." „ í g y folyt le a német 
prot. egyletnek első közgyűlése. Üdvös eredményei fölött 
kételkednünk nem szabad. Bluntschli reményét fejezi ki, 
hogy jövő esztendőben valamely fővárosban ismét üdvözöl-
heti az egylet munkás tagja i t . " 

Ezeket előlegesen; a registrator hiúz szeme más for-
dulatokban fogja érvényesíteni, ki maradt el a haladástól ? 
mily haladás ez ? hová vezet ? mily uton j á r ezen haladás '? 

SZÍNA, (kassai megyében) jun . 20. Mult évi sz. J a k a b 
hava 20-án néhai főt. Szlavkay Endre kassai cz. kanonok, 
érdemesült esperes, és őrmezei r. kath. plébános kimultával, 
törvényesen megürült őrmezei plébániát az illető kegyúr 
m. szirma-besenyői, és cserneki gróf Szirmay Sándor út-
választása folytán, n. t. revizsnyei Revitzky Ádám ur nyerte 
meg, ki is f. é. sz. Iván hava 13-án — a püspöki megerő-
sítés, és egyházi felruházás alapján ünnepélyesen vezettetet t 
— s igtattatott be a javadalommal összekötött szellemi, és 
anyagi jogaiba, mely alkalmat a homonnai ker. papság egy-
szersmind a ker. korona megtartására használta fel. 

E gyűlés folytában fölmerült több rendű hivatalos tár-
gyak megvitatása után, szőnyegre kerülvén a szepsi ker. f. 
é. február 21-ről keltezett, és a „Religio" hasábjaiban meg-
ismertetett egy nagy kath. napilap létrehozását tárgyaló in-
dítványa, mely hála érette a gondviselésnek, mint másutt, 
ugy itt is rokonszenvre, és őszinte pártolásra talált. : ' ) 

a) a ker. paptársak közül többen já ra tván az I. Tanujá t 
— mint hazánkban a katholikus érdekeket saját tehetsége 
szerint védő napi lapot, egyhangúlag elismerték t. L. A. ur-
nák a katholikus ügy körüli érdemeit, s irántai figyelmök 
jeléül meleg óhaj tásuk: miszerint ő ! ha az isteni gondviselés 
segedelmével az önálló nagy kath. napi lap, az egyházi te-
kintélyek által megválasztandó magasabb tehetségek, és té-
nyezők szerkesztése mellett életbe lépend — szakavatottsá-
gához mért alkalmazásból — ki ne felejtessék ; 

b) a nagy tőke gyűjtésétől, melyhez a szepsi inditvány 
szerint három év alatt minden plébános 10 o. é. ft tal járulna, 
a jó testvérek épen vissza nem rettennek, sőt azt egy üdvös 
czél megközelítése tekintetéből örömmel rovandják le a 
300 ftos évi jövedelmükből is. Ezen szándékkal, s elvi hatá-
rozattal bevár ják az időt, mig az életkérdései rokonult tárgy-
hoz magasabb egyházi tekintélyek hozzá szólanak — kik-
től — kegyelettel párosult tiszteletük és bizodalmuk kijelen-
tése mellett — méltán elvárják : hogy a nagy műhöz döntő 
szavaik- s tényeikkel hozzá járulván, a papságot is föl-

' ) Szere tnők , ha azon kerületekből is tudósíttatnánk, hol a fe l -
szólítás siuipliciter ad acta tétetet t . Jó t akarunk mindnyájan, a köl-
csönös felvilágosítások után ismernők, hogyan állunk ? Sze rk . 

villanyozzák, bátorítsák, és ösztönözzék dicső példájuk után-
zására. Hrabovszky József, 

homonnai plébános. 

ROMA, jun. 25-én. A turini ,Unità cattolica' szerkesz-
tősége pünköst napján 98,000 lírát küldött be a szentatyának, 
péterfillér neve alatt. — Jun . 10-én a püspökhelyettes ur a 
laterani basilikában papirendet adott fel többeknek, 13 vette 
fel az alsó rendeket, 27 alszerpapnak, 18 szerpapnak, 54 pe-
dig áldozó papnak szenteltetett fel. 

Jun . 8-án a romai papneveldében sub auspiciis San-
ctissimi Domini Nostri Ormanian Malachias örmény szüle-
tésű szerzetes 300 hittantételt védelmezett. A templom fé-
nyesen volt kidiszesitve, a pápai trón fölött eme fölirás ra-
gyogott : „Pio IX . Pont. Max. — catholicae religionis apud 
orientis gentes — restitutori et amplificatori — Malachias 
Ormanian Constantinopolis — sacerdos ac monachus arme-
nus — ex disciplina s. Antonii Magni — publicam de re theo-
logica disputationem — offert dedicatque — sibi gratulatus 
— quod iisdem auspiciis disceptaturus utatur — quibus orien-
tális ecclesiae fortuna — in spem veteris dignitatis — assur-
git." — A szentatyát, miután a vitakozásra nem jöhetett , 
Antonelli képviselte, aki helyt foglalt a pápai trón mellett, 
közel ült Patrizi bibornok. A fő vendégek hosszú sorai kö-
zött volt Omer basa is, és Mahmud Hamdi basa lovas-
sági tábornok. A vitatkozást Ormanian atya e szavakkal 
kezdte : „gravissima doctrinae catholicae capita, quibus apo-
stolicae Sedis auctoritas et jura adseruntur, propugnanda 
suscepi, et praecipuam illarum rerum rationem habui, quae 
ad eos errores refellendos maxime pertinent, quibus chri-
stiani homines orientális ritus a verae fidei professione et 
Romanae Ecclesiae communione dissociantur." — Szenthá-
romság napja előtti vecsernye Sixtina kápolnában végezte-
tett, másnap Milesi bibornok által végzett nagy misén a szent-
atya is jelen volt. 

Űrnapja előtti vecsernyét a szentatya intonálta, más-
nap a körmenetet a Sixtina kápolnából le szent-Péterbe ő ve-
zette. Valamennyi méltóság, káptalan, szerzet, egyesület, 
egyetem, tanoda, intézet mind részt vett a körmenetben. A 
nápolyi király és a herczegek szinte részt vettek az ajta-
tosságban. 

Persignynek röpirat ja semmi hatást nem tett reánk. 
Elavult vádakkal, szétfoszlott eszmékkel lépett fel, s Rou-
landnak Mathieu érsek és bibornok által megczáfolt vádjait 
ismételte a konok pártról, mely szerinte a szentatyán ural-
kodik. Alig kelt el 50 példány e pamphletből közöttünk. 
Csudálkoztunk, hogy Nardi komoly czáfolatra méltat ta ; és 
mikint Persigny nem volt eredeti, ugy Nardi sem, mindket-
ten elcsépelt szalmát vernek. 

A franczia lapok közül némelyek azon hirt terjesztet-
ték, hogy Hübner báró különös küldetésben érkezett volna 
Romába, s hogy a toscanai, parmai, modenai herczegeket 
képviselné a szentszéknél. Mi határozottan hamisnak nyilat-
koztat juk e h i r t ; Hübner urnák itt mulatása egészen ma-
gán jellegű. 

,Civiltà cattolica' fejtegetés alá veszi a vörös herczeg 
ajaccioi beszédjét, s e pontokra hozza le : 1) a napoléonidák 
dynastiája a democratia élére álljon s vigye a hadat a király-
ságok ellen ; 2) védelmezze a nemzetiségeket a szabadelvűek 
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elméletének egész terjedelmében; 3) Austr iávala béke lehe-
tetlen, csak fegyverszünet lehetséges ; 4) a pápai fejedelem-
séggel ez is lehetetlen. — A herczeg ezeket a dynastia föl-
adatául tiizte ki. tehát kérlelhetlen ellenkezésbe hozta ; ez a 
fő ok, hogy a császár az ő unokájára annyira megharagu-
dott. A dynastia még nem áll erős lábon, már is létezésének 
föladatául a többi királyi házak kiirtása mondatik ki. Az 
ügyetlen barát valóban többet árt a nyilt ellenségnél. Nem 
hiszszük, hogy a francziák császárja ily gondolatokat táp-
lálna a fejedelmi házak ellen, mivel hálát adhat az Isten-
nek, hogy ö is közöttök van ; de ily botrányos nyilatkozat 
ellenében, ha nem akar ta fiának sorsát koczkára tenni, leg-
erélyesebben kellett neki fellepni. 

Jun . 21-én, a szentatya koronáztatásának 20-ik évfor-
dulati napján a szentatya jelen volt a Di Pietro bibornok ál-
tal mondott szentmisén a Sixtinában. E napon fényes kivi-
lágítás volt, és a szegények között alamizsna-osztogatás. 

Az Indexről nevezett bibornoki egyesület következő 
könyveket tiltott le : 1) Levél a párisi érsekhez a sept. 15-i 
szerződésről; 2) Az e g y h á z j o g elemei Carneiro Bernardin-
tól ; 3) Plébániái hivő az egyházi canonok szerint, — mind 
franczia nyelven ; és 4) Politika a gyónószékben Monginitől. 

A cisterciták rendjében felmerült viszályok következ-
tében a szentatya megengedte, hogy a generalis választása 
a püspökök és szerzetesek ügyeivel megbizott bibornoki 
egyesülethez lepecsételt levelekben beküldött szavazatok 
által történjék. A szavazatok beküldetvén, és felnyittatván, 
Cesari Theabaldus harmadszor választatott meg a rend áta-
lános főnökévé. Bottini Jeromos pedig átalános gondnokává. 

Dante ünnepeltetvén egész Italiában, Capri domonkos 
a tyának könyve, melyben kivonatokat közöl Dante munkái-
ból Szűz Mária iránti tiszteletről, igen korszerű. Legalább 
tanúság, hogy 13-ik században Dante a leghívebb, legbuz-
góbb tisztelője volt Szűz Máriának. 

Megjelent : „Acta sacrorum solemnium, quibus Sanctis-
simus Dominus noster Pius Papa IX. 26 martyribus Japonen-
sibus ac beato Michaeli de Sanctis confessori sanctorum coe-
litum honores decrevit," Bartolini titoknok úrtól a szertartá-
sok egyesületénél. Az e tárgyra vonatkozó okmányokat nem 
emiitjük, miután tudva levő, hogy VIII . Urbán 1627 sept. 
14-én kimondta, hogy a vértanuk szentté-avattatásához biz-
tosan lehet fogni ; ugyszinte IX. Pius „Inter plurima" allo-
cutiójában ezt a világ püspökeinek tudtára adta : csak a 
szenttéavattatás költségeit emiitjük ez alkalommal, akik ezt 
nem tudnák, mennyibe kerül ily tény. A japani vértanúk 
canonísatioja 52,450 scudo 67 y^ bajoccoba került, ami leg-
alább 300,000 f rank. Ebből apostulator causae kapott 200 
scudot. az épitész 1,239 sc. szent-Péter díszítése 39,795 sc. 
46V2 bajoccoba került , ruhákra költetett 2,418 sc. 83 ba j . ; 
a jándékok czime alatt szétosztatott 4,768 sc. 65 baj. apró-
ságokra 3.276 sc. 40 baj . kivilágításra 752 sc. 32 x/% bajocco. 

VEtAESEIi. 
Zádori János hittanár Esztergomban szerencsés volt a 

k i rá lyné O Fölségének. nem rég kiadott „Máriahavi Nefe-
lej ts" czimü imakönyvéből egy diszpéldánynyal legalázato-
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sabban kedveskedhetni. Ennek következtében Ő Fölsége az 
említett tanár urnák, a legmagasabb elismerés jeléül egy 
feszületet küldeni a legkegyelmesebben méltóztatott, melyet, 
mint a t i tkári irat mondja, maga O Fölsége a királyné vá-
lasztott ki. (E.U.) 

Nm. s ft. Szaniszló Fereucz nagyváradi püspök ő nagy-
méltósága a pesti Oltár-egylet sz. czéljainak előmozdítására 
100 o. é. frtot kegyeskedett szentelni, melyért az egylet 
ezennel legforróbb hálaköszönetet nyilványit. 

Az uj kath. nagy lap alapításához, mint szükséges, üd-
vös, és kath. nagy vállalathoz hazánkban, alulírottak követ-
kező összegecskékkel já rulnak f. é. juliustól jövő évjuliusig : 
Abday Asztrik 5 fr t , Bauer György 2 f r t , Beidl Alajos 5 f r t , 
Bráz János 5 frt , Csathó Ferencz 2 frt, Csermák Károly 4 
frt, Cserba János 2 fr t , Demianu Athanáz 2 frt , Drahoss Jó-
zsef 5 frt , Duba Gyula 5 frt , Fa rkas Sándor 3 frt , Gyurisán 
József 2 frt , Hrabovecz Alajos 2 frt , Incze János 5 frt , lk-
rényi Mihály 5 fr t , J u n g János 5 fr t , Körmendi József 2 f r t , 
Majcz Antal 5 frt , Kaltner Rezső 10 fr t , Mladoniczky Vincze 
5 frt , Mordavszky János 2 frt , Moravitz Mátyás 3 frt , P a p 
Lőrincz 5 frt , Plaveczky József 3 fr t , Olgyay Béla 10 fr t , 
Palkovics István 2 frt , Péderi Gyula 2 frt , Potucsek János 
3 frt , Pulmann János 3 frt, Rajz György 5 fr t , Rainiss Gyula 
10 frt , Rapaics Raymund 2 fr t , Rajeczky Mátyás 5 frt , Ré-
pássy 3 frt, Róznahegyi Gyula 3 frt , Roszival István 3 f r t , 
Radlinszky Henrik 2 frt , Steszkal József 2 frt , Schütz Nán-
dor 2 frt , Szolm Sándor 2 frt , Steiner Ádám 2 frt, Udvardy 
Ferencz 2 frt , Udvardy István 3 frt, Varga Boldizsár 3 frt , 
Vizy István 3 frt , Zittl Róbert 2 fr t , összesen 170 frt . o. é. 
Mind pesti növendék-papok. 

„A felső-bácsi kerület részéről, a Religio 4(>-ik számá-
ban (első félév) közzé tett 500 frt-hoz, lapalapitásra ismét 
40 frt . ajánltatott meg. T. J . alesperes, doroszlói plébános." 

Nm. s főt. Fogarasy Mihály erdélyi püspök a szebeni 
oltáregyletnek 100 fr t . a szebeni zárdaszüzeknek 50 fr t . az 
ujvinczi iskola javára 50 fr t . az ujtusnádi kápolna épitési 
költségeihez 50 f r t . o. é. adományozott. Azonfölül a székes-
egyház számára egy pontificalis misére szükséges teljes or-
natust, u. m. casula, 3 pluviale, 4 dalmatica, 3 infula, és arany-
nyal hímzett gremiale, vásárolt, mely tárgyak már meg is 
érkeztek rendeltetésök helyére. 

M. A. ur a ,Prot. egyli. és isk. lap 24-ik sz. a prot. fő-
tanodában tanitó dogmatica tanárának kötelességéről eképen 
ír : ,,a dogmáknak olyan hü előadása, hogy p. o. a magyar ref. 
egyház dogmáin ne tanítson olyan tant, ami az ágostai vagy 
romai kath. egyház dogmája, vagy egyik egyházé sem, a ref . 
egyház dogmáit pedig kihagyás nélkül és híven adja elő. Va-
lamint a történésznek az igazság és tudomány iránti köte-
lessége, hogy megtörténtül ne mondjon olyat, ami meg nem 
történt, vagy azt ne adja máskép elő, mint ahogy megtörtént. 
Azontúl hogy a história tényeit, a dogmatica tanára a positiv 
dogmákat inikép méltatja s dolgozza fel tudománynyá, az 
belátásától és érveitől függ. S ha valamely positiv dogmát 
akár e d d i g i a l a k j á b a n , akár e g é s z b e n igaztalan-
nak, tévesnek kénytelen érvei folytán belátni, annak igazta-
lanságát indokolva tanszékéből is előadni az egyház iránt 
joga, (s illetőleg kötelessége is ), a tudomány iránt pedig kö-
telessége, csakhogy azon dogmát, míg az egyház nem változ-
tatta, annak tanaiból kitörülni, s érvénytelennek tekintenie 
nem szabad." így ír pag. 754 — E szerint a dogmatica ta-
nára jeles tanár lesz, ha 10 perez alatt elolvassa a prot. egy-
ház dogmáit a symbolum szerint : azután tanít, amit jónak 
tart, igaznak vitathatja a dogmát, vagy igaztalannak, ez joga 
kötelessége is. Ily küldetéssel a mohamedán is lehet dogma-
tica tanára a p r ó t , főtanodákban ; s mégis senki sem látott 
ottan mást, mint protestánst. Sőt mi is megajánlhatnók szol-
gálatunkat ; elmondjuk, melyek a prot. dogmák, mit fogunk 
azután tanítani, az a mi dolgunk lesz. 
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Rousseau Jakabnak 1737 jun. 7-én készitett végren-
deletét in minuto feltalálták Chambéryben. Akkor ágyban 
feküdt egy baleset miatt, nem mondja milyen volt ez. Rous-
seau a végrendeletet kezdi keresztvetéssel, lelkét az Isten-
nek és a bold. Szűz Máriának oltalmába ajánlja, élni és meg-
halni akar a kath. religioban, parancsolja örökösének, hogy 
imádkozzék, s imádkoztasson értté. Hagyományt tesz a ca-
pucinusok, ágostoniak, és a clarissák zárdájának Chambéry-
ben szentmisékre. A végrendelet hiteles tanuk által alá van 
irva, maga a rendelkező is aláirta, a városnál 609 szám 
alatt 1737 julius 17-én bejegyeztetett. Ekkor Rousseau 
41 éves volt, még 25 évig élt ezután. 

A berlini kamarában Bismark miniszterelnök jun. 8. 
bevallotta, hogy Virchov képviselőt, s tanárt párbajra hivta, 
Sokan a népképviselők közül kárhoztatták a miniszterel-
nököt, buzdították Virchovot, hogy a kihívást utasitsa vissza, 
mivel az igazmondással kötelességét teljesítette. Bismark 
leghívebb védője a hadügyi miniszter volt, egyszersmind a 
párbajnak. — A párbajt a poroszországi törvények tiltják, 
a törvény végrehajtói pártbajt vivnak, sőt ezt a törvény-
hozás teremében a világ előtt védelmezik, kötelességnek ki-
áltják. Ha a törvényhozás teremében a törvényhozók és a 
törvény végrehajtói által a gyilkosság nyilván védetik, ne-
mes cselekedetnek állíttatik, ott a törvényhozó teremet töm-
löczczé kell átváltoztatni. 

Az európai fejedelmek civillistája igy következik : a 
muszka czár húz 42,582,225 frankot, ebből tart 27 személyt ; 
a sultán húz 33,347,050 frankot, ebből tart 19 személyt; a 
francziák császárja húz 26,500,000 frankot, ebből tart 8 
személyt, eliez jön még, hogy a palotákat az állam tart ja 
fönn ; az austriai császár húz 19,019,675 frankot, ebből tart 
32 személyt ; Victor húz 16,850,000 frankot ; a spanyol ki-
rály húz 13,087,500 frankot, ebből tart 23 személyt ; Victoria 
húz 11,750,000 frankot, melyből eltart 13 személyt ; a porosz 
király húz 11,750,000 frankot, melyből eltart 23 személyt ; 
a bajor király húz 6,240,825 frankot, eltart 13 személyt; 
Lipót belga király húz 4,201,400 frankot, tart 6 személyt ; 
a portugalli király húz 3,800,000 frankot, eltart ebből 8 sze-
mélyt ; a görög király húz 1,391,500 frankot, eltartja saját 
udvarát ; a szentatya mennyit húz ? . . . . 4,110 scudot, azaz 
22,660 frankot, s kiél ebből mint pápa, mint király; 
hazánkban a kassai, és fehérvári, mint legszegényebb püs-
pökök több pénzzel rendelkeznek a szegények és 
a hazai közhasznú intézetek számára. 

A tiroli katholikusok egylete a szentatyának megko-
ronáztatása évfordulati napján hódolni akarván, e végre 
Pauli Antal urat választá, aki a gyűjtött péterfillért is ma-
gával viendi, hogy igy a katholikusoknak hódolatát nemcsak 
szóval, hanem a fiúi szeretetnek kétségbevonhatlan bizonyí-
tékával is a szentatyának bemutassa. 

Olaszországban is támadt solidaris egylet az Istennek 
és a lélek halhatatlanságának tagadására. Minden forrada-
lom, minden kőmivesség ebben végződik. Jun. 20-án Mila-
nóban találkozott egy apa, aki fiát polgárilag megkeresztel-
tette. A belga solidarisok csak polgári temetést akarnak, az 
olasz solidarisok polgári keresztséget is. Ha az életnek be-
végzése istentelen, legyen ilyen kezdete is. Isten és egyház 
ellen temetnek, igy keresztelnek is ; a temetés nem szentség, 
de az egyház szándéka ellen tett vizleöntés sem lehet szent-
ség. Igy emelkedik az uj pogányság. 

Napoléon berezeg Ajaccioban, a Bonaparték szülőváro-
sában e család emlékére emelt szobrok leleplezésénél tartott 
beszédjében elregélte a Napoléonok történetét. Elfogadta, 
hogy I Napoléon sz. Illona szigetén csak szépíteni akarta 

tetteit. Tehát csak ügyetlen palinodiát énekelt volna ? El-
mondta, hogy soha vallásos nem volt, hogy ő Platónak, nem 
pedig Krisztusnak tanítványa volt, hogy ezt bebizonyította, 
mikor a koronázáskor VII Piusnak az áldozást megtagadta, 
de végső napjaiban mégis papot szólított magához, hogy 
az alázatosságról is példát adjon, és a vallási érzület erejét 
bizonyítsa, midőn már fölül van emelkedve minden földi 
tekinteteken. — Oly dicséretet, mely minket szineskedőnek 
mond, megköszönnénk. De a politikában ez erény. I Napo-
léon, mig volt mit nyerni, Plato tanítványának mutatta 
magát : mikor már minden remény elmúlt, vallásos lett. 
Ez elég. 

Patrie, párisi lap irja, hogy Brugesben egy gyónó az 
ő gyóntató atyjához 24,260 frankot, négy gyémántos gyűrűt 
hozott, hogy ezt a gyóntató atya a gyónó által megnevezett 
urnák küldje által, mint olyakat, melyek tőle ellopattak. — 
Egy lap erre azon megjegyzést teszi, hogy a gyónás mégis 
ügyesebb mint a csendőrség, ez a bűnöst fel nem fedezte, a 
gyónás pedig az ellopott kincset is visszaadta. 

A poroszországi prot. igehirdetők Bismark és a képvi-
selő kamara közötti viszályra, s ennek következtében tar-
tott szónoklatokra nézve felhivottnak találták magokat e 
tárgyban testületileg nyilatkozni, azért föliratot adtak be a 
királynak, mely Pesther Lloyd szerint igy hangzott : „A ke-
resztény népre, a ker. községre nagy botrány, hogy egy tes-
tületben olyak mondatnak ; botrány az, hogy oly testületnek, 
melyben az Isten parancsolatja megsértetik, nekünk áldást 
kell adni, melyet az Isten megátkozott." A fölirók az Isten 
10 parancsolatjainak negyedikére czéloztak, melyet, szerin-
tök, a képviselők avval sértettek meg, hogy a törvényes kor-
mánynak az adót meg nem szavazták. — Éljen kiki alkot-
mányos szabadságával ; mig az alkotmány nem ütközik az 
Isten törvényébe, addig az avval való élés sem bűn. Mi gon-
doljuk, hogy az erkölcs buzgó védői jobban tettek volna, ha 
Bismarknak, midőn Virchov képviselőt párbajra hivta a ka-
marában, és a hadügy miniszternek emlékébe hozzák az 
Isten 10 parancsolatjának 5-ét : ,ne ölj.' Igen de akkor más 
személyiséggel jöttek volna ellenkezésbe, aki a párbajnak 
oly védője, hogy megbünteti azt, aki párbajt nem fogad el. 

Kegyes adomány. 
A losonczi elemi tanodának if jai a chinai gyermekeknek 7 frt. 75 kr. o. é. 
Bánfi-Hunyadról a szentatyának . . . 6 e. húszast. 
É—k—v. a szentatyának egy szerető fin . . . 1 cs. arany. 
Priglevicza-szent-iváni iskolás gyermekek a chinai gyer-

mekeknek 2 fr t . 75 kr. o. é . 
A buda-pesti káplánok negyedévi péterfillérje . 12 frt . 40 kr. o. é . 

Szerkesztői tudósítás. 
Pr . Sz. 1. — K. M. Ha több százat akar, küldetek azonnal a 

postán utánvétellel, 2 fttól egész 10 ft ig száza. 
É—k. r. T. sajtóhiba a kiadó hivatalnál. 
M . ss. K. J . Politikai lapra akar általam előfizetni, s belátásomra 

bizza. Csak kettőt ajánlhatok : az Idők Tanuját , és a Hírnököt. Nem tudori! 
melyikre fizetett elő ezek közül, s igy én sem tudom, melyikre fizessek elő 
ft. ur részére. B. Eötvös lapjából, miután nem is ő szerkeszti, sem ked-
ves, sem egészséges olvasmányt néni Ígérhetek ; sőt talán mint vallási 
mint politikai elvét a keletkező lapnak kárhoztatni fogjuk. Főt . ur leg-
jobban tudja, hogy az érzelgőség nem erény, s aki minden vallásnak 
tetszeni akar, minden vallást egyenkint sért, s csak is az indifferentis-
must, és a pietismus vágust műveli. Ez a véleményem, üdvözletem. P a -
rancsoljon. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap lieten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az elöfize- I 
tési díj fé lévre , postán I 

küldéssel 5 frt . 25 kr., | 
helyben 4 frt . 90 kr, o. é. j 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, Julius 5-én. S . 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. ez.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9, sz. a.) 

II. Félév. 1865. 

TARTALOM: Havi szemle II. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 

A bibornolPre^ülét jun. 16-án a szentatyánál 
hódolt. A megválasztatás 20-ik évfordulati napja 
volt. A magas méltóságú testület hódolatában mind-
nyájunk hódolata, fiúi tisztelete, törhetlen ragasz-
kodása bent foglaltatott, sziveink az Isten oltáránál 
egy imában találkoztak egymással : tartsd meg Isten 
az egyháznak Krisztusnak helytartóját ! ! ! E g y bi-
bornok hiányzott a hódolók közöl, kinek ott kellett 
volna lenni, De Andrea püspök bibornok. 0 nem rándul-
hatott át vasúton Nápolyból Romába e napra, mi-
vel beteg, ó' a nápolyi királyi kertekben sétál, mivel 
beteg, ő Erdannal, Times fizetett levelezőjével bi-
zalmasan társalog, mivel beteg; ő a bibornoki testü-
letről beszéli, hogy csak Antonelli az akadály, ne-
hogy a szentatya és a bibornoki testület Victor ki-
rálylyal a haza javára kiegyezkedjék, mivel beteg; 
hódolt-e jun. 16-án IX. Piusnak levélben, nem való-
szinü, mivel beteg ; de irt 15 lapra terjedő levelet 
Matteihez, a bibornoki testület dékánjához, melyet Er-
dannak kezébe elébb adott, a piemonti lapokba elébb 
küldött be, mintsem Romába, mivel beteg ; a röpirat 
alakú levelet ép azon nap olvasták Londonban, Pa-
risban, Frankfurtban, Turinban a lapokból, melyen 
Mattéi Romában a kéziratból, épen azért, mivel De 
Andrea beteg;2) hősies hűséget, szilárdságot tanusi-
tott IX. Pius mellett 1848 és 1849-ben, mivel egész-
séges volt most távol van Piustól, hivatalos intésre 
vissza nem tér, a bibornoki asztaljövedelem vissza-
tartásával parancsoltatik visszatérni Romába, nem 
teszi, mivel beteg ;:i) megfoghatatlanul gyanús vise-
letet, összeköttetéseket bizonyit, mivel beteg. Leg-
alább a világ látja, hogy akik hódoltak, őszintén, 

Monde 17. sz. 18. jan. 1865. 
a ) Monde 146. sz. 30. maj. 1865. 
3) Unità catt. 14. sz. 18. jan. 1865. 

szabadon tették ; s látjuk mi is, hogy a ,Non me-
diocri', ,Postquam', ,Romani pontificis', ,In regi-
mine', ,Pastorale officium1 stb. constitutiok után is, 
melyeket IV. Eugenius, V. Sixtus, XIII . Benedek, 
XIV. Benedek, XII . Kelemen kiadott, a bibornokok 
szabadsága igen nagy, amit tesznek, az teljes erköl-
csi becscsel bir ; a szentszék nyomást sehol nem 
gyakorol. 

A püspökök az egész világból hódoló iratokat 
küldtek a dec. 8-i körlevélre és a syllabusra vonat-
kozólag, némelyeket közöltünk, a szentatya vála-
szain épültünk, mily horderejű a ,Quanta cura' ,mily 
változhatlan irányt szabott az elméknek, mily for-
dulatot fog tenni minden tanokban, gyenge sze-
meinkkel a messze jövő távolában látjuk ! 

Vegezzi-féle tárgyalás jun. 23-án felfüggeszte-
tett. Eleinte látszott, hogy könnyű a rendezés. A 
király mindenre kész volt. Az egyházi ügy rendez-
tetvén, várhatta a király, hogy a jó kath. nép, mely 
eddig minden politikai ténykedéstől visszahúzódott, 
a mindinkább fenyegető mazzinista párt ellen segélyt 
nyujtand a veszélyeztetett népkoronának. De a mi-
niszterek egy része Mazzininek egykori tanoncza, 
népizgalmak által rávette a királyt, hogy a püspö-
köktől esküt kivánjon. Esküt az egységes Italiára 
Roma fővárossal ! És ezt IX. Piustól ! Hogy a tár-
gyalás megszakittassék, ezt kellett követelni, mikint 
Miksa császárnak uj birodalmában josephinismussal 
kezdeni. III . Napoléon szavai, hogy a pápaság és 
Italia engesztelődjenek ki, tényleges czáfolatot kap-
tak, a pápaság és a forradalom között egyesség 
lehetetlen. E tárgyalásoknál megmutatta a forrada-
lom, hogy előtte az egység csak eszköz a pápaság, a 
kath. egyház megdöntésére. Egyházi ügyek rendez-
tetnének, a politikai ügyek távol esnek mostanában, 
Antonelli igy fogadta Vegezzit: ,lovag ur, miszek-
resztyébe lépünk , szigorúan maradjunk benne, 
minden más tárgyakról én szót sem szólhatok'; mégis 
a forradalom népgyüléseket tart, városonkint tar-
tat, hogy a királyra nyomást gyakoroljon, az egy-
házi ügyek rendezését akadályozza. Örülnek ezek, 
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hogy a tárgyalások megszakittattak, mint kell ér-
teni a „szabad egyház a szabad államban," újra be-
bizonyították. Cesarini, IX. Piusnak áruló, liűtelen 
herczege, polgára elnökölt a turini népgyűlésen, s 
nemzeti érmet indítványozott Gr-inek. Aláíratott 
azonnal 50 lira, a népgyűlés 1000 forradalmárt 
mutatott. Miért érem? miért nemzeti? Talán mert a 
sanmartinoi mezö'kön nemharczolt, mert Marsalánál 
az angol hajók fedezete alatt szállt ki, mert Paler-
moba, Nápolyba nem fegyverrel de megfizetett áru-
lással vonult be, mert Volturnónál megveretett? 
Miért tehát érem? E g y forradalmár 50 lirát ad, 
miért nemzeti? De itt nem a hős tetteknek, hanem 
a pápaság és a papság ellen szórt átkoknak1) nyúj-
tanak érmet, nyújtanak nemzetit, mivel a forradal-
már mindenütt, mindenben nemzet.'2) „A pápához 
közeledni, habár csak egyházi ügyekben, annyi mint 
az egységes Italiát megtagadni." 3) Ez a jelszó, mi-
kint Varese képviselő mondá : „Nincs, nem lesz 
egységes Italia, mig csak az örökös ellenséget e ha-
zából ki nem verjük." *) A szentatya bizonyságot adott, 
hogy a forradalom által szétdúlt gyászos egyházi 
viszonyokat rendezni akarja, hogy előtte az erkölcs, 
a liivek lelki üdvössége fődolog, alkalmat adott a 
tévútra vezetett királynak, hogy tegyen e czélra, 
ha tehet valamit. Ebben a szentatya az oroszlányok 
és tigrisek barlangjába belépett, csakhogy lelkeket 
mentsen. De a király nyomás alatt van, kiszabadítja 
ki őt a forradalmárok körmeiből ? Facilis descensus 

averni; sed revocare gradum hic labor, hoc opus 
est. Ennyi bizonyos, hogy a szentatya szándéka leg-
szentebb, Victor király szándéka jó de erőtelen, a 
forradalom pedig gonosz, istentelen, égnek földnek, 
jónak szentnek ellensége. A szentatyától nemtelen 
dolgot kivántak, ő ezt nem tehette meg. a tárgyalá-
sok Vegezzi és Antonelli között lia nem is szakit-
tattak meg, de mégis felfüggesztettek. I ly bölcs, ily 
szilárd pápa mellett biztosak lehetünk, s Bécsben 
nincs ok efelől kételkedni. Osakha Európának min-
den kormányai oly következetesek volnának, mint a 
romai, nem kellene annyi nyomort szenvedni a né-
peknek. 

„Kiki látja, hogy csak egy ujjnyira vagyunk 
távol 1848-tól, szól Jörg jun. 2-án Münchenben. Az 

1) Mart. 28-án Miclielinikez küldött tgy levelet, ez és 
minden levele a democrata stilus curialis mintapéldányai. 
Popolo d'Italia 135 sz. 10 maj. 1865. 

«) Monde 159 sz. 13 jun. 1865. 
3) II Dovere, genuai lap. maj. 18-án. 
4) Atti uffic. n. 212. p. 812. 1863. 

akkori halottak feltámadtak, sorba állottak, jelre vár-
nak. A különbség, mely az akkori és a mai helyzetek 
között vagyon, egészen a forradalmárok részére üt 
ki. A rendi öntudat, mely akkor testvéri egyesség-
ben gátot vetett a forradalomnak, elenyészett, az ak-
kori ellenállási erőkből öt százalék alig van fönn. 
Alioz még a forradalmi mozgalom, mely akkor 
hontalan volt, ma törvényes czimet nyert, úgyhogy 
az akkori conservativek ma egyedüli forradalmárok-
nak fognak hivatni."1) Forradalmárok lehetünk azok 
előtt, kik a törvényes alapot elhagyva a simu-
lás kísérleteiben keresnek üdvöt az államra; ezek a 
határozott, az élesen kimetszett jellemet a simulás 
legkonokabb akadályainak fogják tekinteni. Forra-
dalmárok leszünk a forradalmárok előtt, mikor ha-
talomra jutottak, mikint a kath. egyház forradalom 
volt egykor a franczia convent előtt. 

Kiket sujtand a mostani világforradalom, nem 
nehéz megmondani. A munkások Lipcsén, Manches-
terben megtagadják a munkát, ily fölkelések pa-
rancsszóra történnek; Parisban 3000 bérkocsis egy-
szerre eldobta a gyeplőt és az ostort ; Hamburgban 
a szabólegények felmondták a munkát, másutt a 
gyártmány sokasága vevőt nem talál, a gyár szü-
netel, száz meg száz munkás éhezik. Kevesebbet 
dolgozni, többet nyerni, fáradság nélkül minél ha-
marább nagy birtokhoz jutni, korunknak láza. Az 
1793-i forradalom a nemesség és a papság ellen in-
dult. a polgári rendet, tehát a tőkét az iparban, az 
üzletben hatalomra emelte. Gondolta a munkás, 
hogy sorsa javulni fog, ha mindenütt az anyag fog 
uralkodni, s mégis nyomorultabb lett. A nemesség, 
a papság születésénél, hivatásánál fogva jótékony 
volt, ebben kereste földi dicsőségét, egekben az ér-
demét ; de a gyártulajdonos kereskedő, számitással 
foglalkodik, nem pedig nagylelkűséggel, előtte az 
ember csak gépkerék, melyet kennek, hogy sebe-
sebben forogjon, s addig használják, mig használ-
ható, ha eltörik, eldobatik. A mai mozgalom a 
tőke ellen irányul, azért kiválólag socialisticus. Min-
den osztály, fönt és alant, napi szükségeinek fedezé-
sében csorbát szenved, a tőke a munkának nyeremé-
nyeit mind elnyeli. A napi dij elegendő volna, de 
mindenki tőkét is akar szerezni, hogy függetlenné 
tegye magát. Es itt nem boldogul, a nagy tőkének 
rabja marad örökké. A volt mesterek segédlegények, 
a bukott kereskedők könyvvivők lettek, mindenki 
raktárba, a nagy tőke javára tartozik dolgozni, hogy 
nap-nap mellett élhessen. Élhet, mig egészséges, de 

'YVaterland, 135. sz. 14. jun. 1865. 
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hogyan szabaduljon e rabságból, mely kenyeret ad, ameddig 
munka van, mindent megtagad, mikor a munka megszűnik ; 
még a betegségi napokra sincsen megtakarított fillér, hát 
még az özvegy, az árvák számára ? Innen a gyűlölet a töke 
ellen, innen a dacz, a munkafelmondás. Pedig ez is csak a 
munkást sújtja. A tőkés el lehet négy öt hétig nyereség nél-
kül, de a munkás nem lehet el sokáig napibér nélkül, vissza-
t ér kétségbeesetten a gyárba. A kétségbeesettek borzalma-
sak. 1848-ban Blanqui Lajos, Proudhon stb. alatt a juniusi 
napokban halálcsatára kelt a munkás osztály a töke, a birtok 
ellen; a polgárság a katonasággal szövetkezett, 11,000 em-
ber feküdt Paris utczáin a torlaszok alat t ; a 17 év semmit 
nem segitett. Az aristocratia ledöntetett, a papság kifoszta-
tott, a királyság Brüsselben, Parisban, Italiában democrati-
cus lett, ki ellen indulhat ma a mozgalom ? A plutocratia 
ellen, vagy mind Proudhon kéziratban maradt munkájának 
czime is mutatja, a p o r c o c r a t i a ellen, azon töke ellen, 
mely a munkások fáradalmaiból, és a kis tőkékből már 
nagyra hizott. 

Vallásos nevelés, erkölcsi fegyelem a munkásnál, val-
lás, felebaráti szeretet, könyörület a tőke birtokosainál kér-
lelheti meg a fenyegető társadalmi kérdést. A rabszolgaság 
mindenütt eltörültetett, egy szolgaságnak kell megszűnni, 
melybe a nagy tőke ezereket vet, ezt pedig csak ker. elv, 
csak ker. szeretet teheti. A feketék szolgasága megszűnt, a 
fehéreket kell tőle megmenteni. Francziaországban, Bel-
giumban, a porosz Rajna-vidéken a kath. tőkések vallásos 
egyletbe terelik a gyári munkásokat, gondoskodnak felölök 
mint fiaikról, ha a gyártmány sokasága miatt szünetel a gép, 
a munkások közöl egy sem éhe?ik, a gyáros és munkásai 
egy ker. családot képeznek, egymáson segítenek. Együt t 
dolgoznak, együtt imádkoznak, együtt j á rnak templomba ; a 
gyári épületekben, mint az ős nagyurak palotáiban, kápolna, 
káplán, iskola is van. A legényegyleteknek, nagy horderejű 
hivatásuk van a társadalmi kérdésben, jótevői, vezetői, ok-
tatói a borzalmas veszélynek elháritói, a szerencsés meg-
oldásnak előkészítői, nem a kézmives legények, hanem a 
társadalom jótevői. A tőke nyereményét megosztják azokkal, 
kiktől vették, a nyeremény egy részét megtagadják maguk-
tól, példájuk által a telhetetlen, a korlátlan nyervágyat fé-
kezik. Nem a nyervágy, hanem ennek korlátlansága, fék-
telensége pusztítja a társadalmat. Az önmegtagadás minden-
ben föntartó erö ; erre pedig csak az egyház tanít. 

Csak a kath. egyház a társadalomra egyedül üdvös 
tanaival segíthet, fog is segiteni e bajon, mely Európára 
oly fekete fellegeket hajt. Ez szabja meg a munkakéz és a 
töke közötti igazságos, méltányos arányt és viszont, ez fé-
kezi a szenvedélyt, ezen tarsadalom-ellenes, mindent fel-
szaggató elemet. A prot, elv, melynél fogva egyes ember 
vizsgálódik a szentirásban, egyes ember gyárt magának 
credót, ma ilyet, holnap olyat, holnap után mindkettőt elveti, 
semmi mást nem gyárt, a vallásos társadalmat felbontja. Az 
egyesek szabad-vizsgálási joga, átvive a politikai térre, el-
lenzéket szül, az államot egyesek szavazatának alárendeli, 
kiki segit magán ahogy tud, az államot feloszlással fenye-
geti. Szavazat csatolta déli Amerikát Washington államához, 
szavazat el is szakította, csak is fegyver hódíthatta meg. Az 
individualitás elve mindenütt társadalmiatlan. — A polgári 

életre átvive ezen elvet, születik azonnal : ,kiki magának' 
,aki bírja az marja, ' ,korlátlan ipar, korlátlan kereskedelmi 
szabadság.' Az ember finitum ens, a korlátlanság, bármiben 
legyen az, megöli őtet, a teljes függetlenség az erősebbnek 
rabszolgájává törpiti. A keresett, az elvnek kikiáltott füg-
getlenség, szabad egyéniség már eddig szétszaggatta a tár-
sadalmat, s mily orvosszert alkalmaznak ? A teljes függet-
lenséget, az atomokra felbontott individualitást. Vastag ho-
meopathia a sebet sebesitéssel gyógyitani, a tüzet olajjal ol-
tani. S hova jut a magára hagyatott ? Ha isteni tekintélyt 
nem akar, kénytelen lesz emberinek hódolni ; ha függést nem 
akar a természeti törvénytől, rabbá tétetik másnak és saját 
szenvedélyétől. 

A kath. püspökség nagyjainak legnagyobbjai mély ta-
nulmányozást, nagy kezdeményeket tettek a kézmives, ipa-
ros osztály körül. D'Affre, Wiseman, Dupanloup, Ketteler 
könyveket irtak efelől. Nekünk, hazánkban e kérdést ta-
nulmányozni kell, nem hogy a bajt orvosoljuk, mert ez a 
szabad ipar és szabad üzlet mellett csak tiz húsz év múlva 
mutatkoznék nálunk, hanem hogy megelőzzük, hogy teljesen 
elháritsuk. 

Nyilt szó, őszinte lélek, fáradhatlan munkásság az osz-
tály-részünk hazánkban is. Hithűség, egyháziasság, példás 
erény, önfeláldozás megment minket, milliókat, megmenti 
hazánkat, egyházi javainkat. A középosztály apostolkodá-
sunk főtárgya. Ez ellen morog távolban a veszély, mivel ő 
bir tökével, ö a birtokos, a többi birtok elporlott, porladozik 
szemlátomást. Hazai törvénykezésünk, ha az irgalmas Isten 
rendes menetbe hozza, tiz év múlva alig kezdhet e társa-
dalmi ügyhöz a sok politikai kérdések miatt. Különben a 
magyar jártasabb a politikában, semmint a társadalmi ta-
nokban. A tér ekkoráig parlagon hever. A legény-egylet 
csak első lépés ; a,Mária-társulatok',Oltár-egyletek' a ,Szent-
László-társulat', a szerzetes egyesületek mindannyi közegek, 
factorok, melyek által működünk. A magánszorgalom utat 
nyit oda is, hol eddig zárt volt minden. 

Vészt látnak sokan az egyházra. Nem kicsinyítjük a 
nehézségeket, de az egyházra, miután örökös, komoly vesze-
delem soha sincs, soha nem lesz. A kath. rendszernek vé-
delme a független és azért gonosz elme által kiköltött ab-
surdumok által megkönnyebbittetett. Mult század küzdelmei 
nehezebbek valának. Most a hitetlenség az utolsó fillért teszi 
a játékasztalra : hitrendszerünk marad azalatt mint volt. 
Hallgatnunk nem szabad, a restek nem illenek korunkhoz, 
„nolite esse sicut canes muti, non valentes latrare contra ini-
micos Christi. Loquimini cum caritate, prudentia, et fortitu-
dine," igy irt a szentatya ,Libertà cattolica' velenczei lap 
kiadóihoz. Államot Isten nélkül, ez a mai tudomány, mikint 
a bécsi érsek és gróf Thun mondá. Ha létre jönne ily állam, 
szerzői elijednének a következésektől, mikint Robespierre. 
A franczia kőmivesek az Isten létét megszavazták. Nem so-
kat tulajdonítunk a nevetséges szavazásnak ; de mégis jel, 
mely rajtok feltűnik. „Az erkölcsi haladás lehetetlen reli-
gioi alopon kivül, igy ir a kőmivesek lapja, Opinion Natio-
nale. Nincs kötelesség Isten nélkül, lélek halhatatlansága 
nélkül."1) Az ó pogány társadalom tehetetlensége, romlott-

») Monde 157 sz. l l . j u n . 1865. 
2* 
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sága a maival vételkedik. Minden kísérlet, hogy Jézust az ő 
királyságától az állam és a társadalom fölött raegfoszszák, 
képtelenségre vezetett. Mindig történelmi igazság : Jézus 
nélkül semmi sincs állandó, semmi sincs áldásos. A pápai 
kérdés ki van meritve, a pápának függetlensége európai 
nagy érdek. A pápai függetlenség csak a fejedelemségben 
van. Ezt mondja a csalhatlan egyház, ezt a politika. A ro-
mai népre néznek. Mit tegyen ez ? Egyik mondja ; a romai 
népnek nincs joga Romára, Roma Italiáé. Másik mondja : 
Roma a romaiaké; szavazzanak. Persigny mondja: Roma 
az egész világé. 

Nem. Roma a pápaságé, a ker. világé a pápaság birto-
kában. Nem ember, de Isten adta ezt Péternek, mikor anti-
ochiai székéről Romába küldte. 

Remény ! küzdelem ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jul. 3-án. ,Uj korszak' havi lap a szétküldött 

mutatvány-számában ezeket olvassuk : „Egy franczia iró a 
rokonok közti házasság veszélyeit adja elő. Physiologok s 
orvosok ugy tekintik a rokonok közti házasságot, mint egy 
organikus törvény megsértését. A termékenység, a különb-
ségek bizonyos viszonyait kivánja meg. — Gyakran észlel-
ték az orvosok, hogy két egymáshoz közel álló egyén közt, 
bár mily jó testalkattal bírjanak is különben, a házasság 
gyakran terméketlen, s hogy a termékenység annál nagyobb 
s bizonyosabb, mennél nagyobb a különbség a szülők véral-
katai közt ; innen a közel rokonok közti összeköttetések tá-
vol vannak a sikertől. Az orvosok közt kevés véleménykü-
lönbség van e tekintetben. Azok, kik Bartel szerint azt ál-
lítják, hogy a vérrokonságnak az állatokra nézve legalább 
semmi káros befolyása nincs, mint Lucas megjegyzette, ösz-
szezavarják a fajközösséget a családközösséggel. Midőn a 
fa j elegendő számmal van s nagyobb tért foglal el, ugy hogy 
a családok egymástól távol laknak s nem ugyanazan élet-
módot követik, akkor ezen összeköttetések által a családok 
közt csak a fajtypus tartatik fenn. A rokonok közti házas-
ságok apró elszigetelt városok és falukban sokkal gyako-
ribbak. Ily összeköttetések gyakran történtek gazdag csa-
ládok közt is a vagyon megtartása végett. 

Számos ily eset összegyűjtése által 1846 óta azon ered-
mény tiint ki, hogy a vérrokonsági házasságok által a nép 
szaporodása s egészségi állapota szembetűnően csökken. Ily 
házasságok vagy terméketlenek, vagy a gyermekek egész-
ségtelenek. Ha némely család, mond Rilleir, látszólag kike-
rüli is a vérrokonság káros következéseit : félni lehet, hogy 
ha az első nemzedék nem is, de bizonyosan a következő nem-
zedékek azoktól nem menekülnek meg, mind addig, mig a 
család kihal. Nyolczvankét ily esetben, huszonkét ily házas-
ság terméketlen maradt. — Ezen esetek nyolcz-tiz év alatt 
történtek, első és második unokatestvérek közt. Négy eset-
ben nagy bátyák vették el unokahugaikat. A végkövetkez-
mény ék ezen esetek után, a következők: 

1) A közel rokonok közti házasságok ellenkeznek a 
physiologiai törvényekkel s. ember; természetével. A belösz-
tön is már ellenzi. A különböző népek vallásos szokásai, em-
lékezetet túlhaladó idők óta kárhoztatják azokat. 

2) A tapasztalás megmutatta, liogy ily házasságok ter-
méketlenek, s ha termékenyek, ez eredmény a kifejlés meg-
akadályoztatása, s mindennemű anomaliák. Szerző azt ta-
pasztalta, hogy a vérrokonsági házasságokból eredő gyerme-
keknél a fogazás igen későn történik. Némely esetekben még 
két éves gyermekeknek sem voltak fogaik. A fogazásnak 
ezen elkésése rendszerint a test és lélek kifejtésének hátra-
maradását vonta maga után. 

3) A vérrokonság meglehet hogy sokszor nem árt az első 
unokáknak, de árt a következőknek. 

4) Ha az ily vérrokonsági házasságok ugyan azon csa-
ládban gyakran fordulnak elő, az physikai é3 értelmi tekin-
tetben alább sülyed, s végre kivesz. 

5) A vérrokonsági házasságok, szorosan véve, a nyil-
vános egészség ügy megrontásai, s a törvényhozás beleavat -
kozását kívánják. Mig az megtörténik, szükséges a közvéle-
ményre hatni azáltal, hogy az ily vérrokonsági házasságok 
senki által se helyeseitessenek." — Az egyház már megtette, 
teszi is. 

PEST, jul. 2-án. ,Mi hír Pesten V í r j minél hamarább, 
minél többet, csak hosszú, hosszú levelet ;' ezek a hozzánk 
intézett leveleknek szokásos végszavai, reánk nézve kelle-
metlen záradékai. Mi, kik tenni szoktunk, nem pedig a fa-
lusi esték (kivált őszön át!) andalító szerepeit játszani, pa-
rancsoltatunk, hogy leveleinkben szent Iván énekénél is 
hosszadalmasabbak legyünk. Bizony sok mende-monda van 
a vidéken, valóságos oláh tanda-manda. Ki győzne ezekkel 
versenyt futni ? Aki a dolog mibenlétéhez ragaszkodik, min-
dig a rövidebbet fogja húzni, ha szóba áll olyannal, aki valót 
valótlant összevegyit, aki a valóhoz képzeleti tehetségeinek 
ezer alakjait csatolja, hogy a csekély való, mely elméje előtt 
lebeg, tatarosan lépjen a világ elé. Terjeszkedni, magasodni, 
vastagodni sok embereknek hő óhaja, habár nem is visel női 
ruhát ; ha aczél abroncsaiban nem terjeszkedik, megteszi ezt 
elbeszéléseivel, kivált ha a fővárosból haza tér, vagy lega-
lább ha innen levelet kap, s ami legkedvesebb, ha mások gya-
níthatják, hogy tudósítást kapott. Ilyenkor fingit se lon-
gius ire, alto supercilio mint Jupiter in Capitolio kezdi 
Quos ego ! ! 

Hagyján ! Sok száj arra való, hogy beszéljen, sok toll, 
hogy írjon, anélkül, hogy ura tudná, mit ír ; kevés fülnek pe-
dig van töviskeritése, mikint ezt az irás kivánja : sepi aures 
tuas spinis. Ha egyiknél nincs „verbis tuis facito stateram," 
másiknál nincs „sepi aures tuas spinis ;" egyik beszél, másik 
hallgat. Ilyenkor azután méltán mondhatja valaki : merre 
megy a kolompos, arra megy a nyáj is ; nem mondjuk milyen 
nyáj ; elég hogy fehéren fekete festékkel mázolva olvastuk. 

Nekünk, fővárosiaknak egy gonosz tulajdonságunk 
van, hogy közöttünk nincs kolompos, mivel mindenikünk 
egy kolompos. Közöttünk aki rex volt, lesz grex, lesz király-
ország nélkül, ha csak önmagát nem akarja királynak és or-
szágnak is kiadni, mikint Crouy-Chanel, vagy az e télen Pa-
risban szerepelt amerikai királyocska, akit befogtak, mivel 
vacsoráját a restaurationban meg nem fizethette, ezt koroná-
jára utalványozni akarván, mely utalvány a párisi börzéu 
semmi árkeletet nem kapott. Nálunk a fővárosban kiki 
saját eszével itél, saját akaratjával határoz, oly időben, mi-



— M 1 3 M — 

kor sokaknak élén olyanok is vannak, kik soha saját eszükkel 
nem gondolkodtak, nem Ítéltek, soha önmagoktól nem hatá-
roztak, kik tehát olyanok, mint az, aki sugalmazza, aki 
jobbra balra lökdösi őket. 

Színházat akarnak építeni Pesten. Nincs országos böl-
csődénk, nincs országos kórodánk, nincs lelencz-házunk, van 
épülőben lipótföldi tébolydánk szép vörös födél alatt ; s ez 
még a legnagyobb jótétemény. Nagy lesz a folyamodók 
száma, nagy szükség is van reá : mondják, hogy lapszerkesz-
tők semmi áron sem j u t n a k bele, mivel ezek ártat lan téboly-
gók. De színház kell ; ez legártatlanabb tébolyda az egészsé-
gesekre, kik nyári napokban éles csúzzal akarnak belőle ha-
zatérni, télben pedig huruttal és fagyos lábbal. Mondatik, 
hogy az építési tervet az orvosi egylet kérelmezte volna íté-
lete elé hygiène indokból. Csak ez ne történjék, mivel félni 
lehet, hogy annyi csúz, annyi hurut lesz, mint az uj vigadó, 
máskép vi garda vagy viharda termeiben. Keresnek helyet a 
Duna part ján, egy régi határozat szerint a városi levéltár-
ban. Kereshetnek tért az u j magyar színházra a városi le-
véltárban, meg is találják, de csak is a levéltárban, mert 

a város a Dunától csikar földet, hogy ezt pénzzé tehesse. 
Pénzt kapni, és a magyar színháznak a Duna par t ján helyt 
adni, ez nem já r ja . A város adósságait a szőke Duna fizeti, 
de az u j színházat mi fizetnők. Önző világ ! már a Duna is 
az, mely Pestnek telkeket kölcsönöz, de Budát annál ke-
gyetlenebbül fenyegeti, hogy amit Pestnek adott, azt Bu-
dán tízszeresen megvegye. A mérnökök biztosítanak ugyan, 
hogy senkinek semmi baja sem lesz ; de a Tisza töltéseinél 
épen igy biztosítottak, ugy szinte az átvágásoknál, s leülhe-
tünk a beiszapolt u j vizmederbe. 

Mit kell tehát tenni ? Hallottuk, hogy a városi tisztes-
séges tanácsban egy tanácsnok a Columbusi tojást a szőnye-
ges asztalba ütötte, talált helyes helyet, téres teret az u j 
s z í n h á z n a k . . . . a serviták templomában, kolostorában, udva-
rában stb. E z szép négyszög, a városnak régen élesedik reá 
a foga. Nem tudjuk, mily joga van ezen térre, de igaz, hogy 
jogot formál reá a város ; azért sem felépíttetni, sem ra j ta 
valami változást tenni nem enged. Amit a város egykoron 
hazafiságból felajánlott, hogy az u j magyar színház számára 
oly tért adand a Duna-parton, amily szükséges lesz, váltsa 
be ezt a serviták rendje, s a város valóban hazafias lesz. 
Gondoltuk először, hogy a város igéretét a Duna fogja be-
váltani, most már a senkit nem bántó ser vita a tyáknak kel-
lene beváltani, másnak adósságát kifizetni. Amint a jeles ta-
nácsnok ur e tanácsot adá, (hirből beszélünk,) évi fizetéseit 
legalább egyszer ezen inditványnyal leróvta a fü-
leknek, és hála Istennek ! a tanácsnokok mosolyainak Í8 a 
komoly tárgyalások között jó szolgálatot tett. Örömmel mond-
hat juk, hogy ezen indítványnak a magyar színház részéről 
kiküldött biztos első mondott ellen. Most is kevés a templom, 
legyen tehát kevesebb ; most is tanácsos volna, ha a tanács-
ban azt tanácsolná valaki a tanács-asztalnál, hogy : tekin-
tetbe véve, miszerint Pesten némely templomok egymástól 
félórányi távolságra vannak ; továbbá, miszerint a városi 
nép igen gyengéd alkatú, ha gyalog megy, télben elázik, 
nyárban pedig felhevül , átfázik ; továbbá , miszerint 
kevés azon polgárok száma, kik a zöldbe is, a templomba 
is bérkocsin mehessenek : a város tanácsa állítson 600 

omnibust vasárnapok és ünnepnapokra, melyek minden fél 
órában a templomok közötti vonalokon közlekedni fognak. 
A patronatusi jogoknak legalább ideiglenesen megfelelne, 
mig több templomot építtet a város, ha mégis, a redoute 
épületre tett roppant költségeskedések után 200 év után 
azon gondolatra jön, hogy építeni kellene, ismét 200 év után, 
hogy építeni kell ; ismét 200 év után, hogy erre bizottmányt 
nevezzen ; ismét 200 év után, hogy épitésre árlejtési csődöt 
hirdessen; végre 200 év után, hogy az épitésre pénzalapot ke-
ressen, kutasson, motozva, kopogva, mig 200 év után mond-
ja nincs pénz ! a hazafiak adjanak kölcsön. 

Pénz ! pénz ! mily szép a te latin szavad utolsó két 
szótagja ! mintha csak egy rendeltetésük volna, hogy egy-
mástól el ne szakadjanak. 

Darázs. 

KASSA, juniusban. A jubilaeum alatt megigazult meg-
szentelt szívvel nyulunk ismét a nemes tollmunkához. Az 
emberek bünözönnel borították el a földet s ez alá temették 
magokat. A nagy bünözön kiszárítására küldhetett volna az 
Isten még nagyobb pokoltüzözönt mint Sodorna- és Gomor-
hára. De nem. — — A nagy bünözönt elfedte Isten szentsé-
ges vérözönnel ; fölszántotta isteni tanításának, irgalmának, 
kegyelmének, a Szentlélek malasztjainak özönével, mint sz. 
Pál mondja : ,Ahol bővelkedett a biin, jobban bővelkedett a 
malaszt. ' (Rom. 5. 20.) A szellemi engesztelődés rendbe ho-
zandja főbb dolgainkat is. A romai egyezkedést a hazai vál-
tandja fel ; mire némi kilátás van már. A fejedelmi látogató 
nem csak az ország szivét, de annak főbb ütereit (a városo-
kat) is örömlüktetésbe hozta, ünnepi színbe díszítette föl. 
Urunk legmagasabb időzése alatt, a magyar szív jelképe 
(tricolorja) lengett városunk kiválóbb helyein. A fejedelmi 
hangok az atyai szó hatáserejét ki írja le '{ Nagyobb érdek-
kel alig olvastunk lapot. Valóban : ,jubilaeumnak, az engesz-
telődésnek, az áldásoknak éve.' 

Piros pünköst napjain kegyes főpásztorunk a bérmá-
lás szentségét osztotta ki a helybeli zárdaszüzek és a papne-
velde templomokban. Az uj, az ifjú nemzedék a Szentlélek 
elmederitő világa mellett erősödött, szilárdult meg hitében. 
Az apostolok körül összegyűlt első kis egyházat véltük látni 
ez alkalommal. íme hol apostolutód a püspök, a pap, ahol az 
egyházi rend, ott az egyház, ott a hivek ; ott van Jézus ta-
nítása, ott az ő vére, ott van az általa hozott üdvösség, ott 
Jézus, ott a Szentlélek. ,Nem hagylak én titeket árván, én 
veletek vagyok a világ végezetéig.' (Mát. 28. 20.) ,Küldöm 
a Szentlelket, hogy veletek maradjon örökké.' ( Ján . 14. 16.) 
Az egyháznak munkatársa a Szentlélek, sőt, mindent a Szent-
lélek tesz. A papság a Szentlélekkel, a Szentlélek a papság-
gal működik minden ember üdvözülésén. Tehát a pap-
ság a Szentlélekkel csak azt folytatja amit K. J . kezdett ; 
azt a váltságot hordozza, ajánlja s osztja minden egyes em-
bernek, melyet K. Urunk szerzett és egyházban örök időre 
letett. Hogy pedig változatlanul maradjon, csonkitatlanulj 
szeplőtelenül osztassék, arról a Szenlélek gondoskodik, mert 
avégre küldte őt az atya és a fiu. ,A vigasztaló Szentlélek, 
kit az atya nevemben fog küldeni, megtanít mindenre, s meg-
emlékeztet amit csak mondtam nektek. ' (Ján. 14. 26.) Azon 
első eretnek, ki szentségtelen vakmerőséggel merte mondani, 
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hogy az egyház tévedett és hibázott, vagy hogy tévedhet és 
hibázhat, a Szentlélek ellen itt első bűnt követte el. 

Pünköst napjaiban, még a sepsi (templom) búcsún is 
volt szerencsénk jelen lenni. A megnyitott templom — s bá-
dog alá jutot t toronynak meglepő szép külsejénél megujul-
t ak képzetünkben a tüzelem fölszámithatlan kárai s a helyre-
hozás fárasztó nehéz munkálatai. A helybeli pleb. és espe-
res ur f t Gabányi Tamás jól szemelte ki a búcsúi ajtatosság az 
napi kezelőit. Az ép oly magas mint tágas anyatemplom igé-
nyeinek megfelelt az erős szavú nt. K é p e s J . ur szónoklata, 
mit a szentmise áldozatnak ft. K r a u s z J . kanonok ur általi 
bemutatása váltott fel. Mily égő vágygyal, mily lángoló szív-
vel siethetünk mi templomainkba, hol azon Megváltó vér nél-
kül áldoztatik fel ér t tünk, ki egykoron véresen áldozta föl 
magát a kereszten, hol azon engesztelő vérben részesülünk, 
mely egykoron ontatott a Golgotán ! ; mily ajtatos lélekhan-
gulatban hallhatjuk a szentmisét, hol ugy állunk, térdelünk, 
mintha Szűz Mária mellett állanánk a Kálváriák hegyén a 
kereszt alatt ! ! — Mit Krisztus Jézus mindnyájunkra nézve 
egyetemesen, összesen tett, ugyanaz, a Szentlélek munkálko-
dásával a pap kezein át ránk egyenkint száll, folyik, megvált, 
üdvezit. — Jelentékeny körülményre figyelmeztetett min-
ket a fő o l t á r k é p . Az apostolok Szűz Mária körül gyüle-
kezve várták a Szentlelket: váljon nem örök időre szóló 
tény-e ez, kihez forduljunk Isten után '? — Az apostolok 
Szűz Mária társaságában imádkoztak, imájuk sikert nyert : 
nem intés-e ez reánk, ki által nyuj t suk be könyörgéseinket 
Istenhez '? . . . íme a képen ábrázolt kis egyház, az apostolok 
s néhány tanítvány Szűz Máriához folyamodik, hozzá me-
nekszik, mint a gyermek édes anyjához; nem azt tette-e 
mindig, nem azt fogja-e tenni minden katholikus? Az apos-
tolok Sziiz Mária mellett tartózkodva kapták a Szentlelket : 
valjonnemez-e az egyházi a tyák tanítása,hogy Máriához folya-
modván, legbiztosabban kapjuk a Szenlélek malasztjait ? Az 
irás szerint Mária a Szentlélek jegyese ; a vőlegény örömest 
siet jegyeséhez. Szűz Mária mellett találták a betlehemi pász-
torok a Megváltó kis Jézust, Szűz Mária mellett kap t ák az 
apostolok a Szentlelket : nem igaz-e, hogy minden, mi csak 
üdvösségünkre van, Szűz Mária által nyuj ta t ik nekünk az 
Is tentől? Nem igaz-e, hogy Szűz Mária tisztelete oly régi 
mint az apostolok, oly régi mint az egyház, oly régi mint 
maga J . Krisztus e földön ? A Szentlélek pünköst napján ke-
resztelte és bérmálta az egyházat : ott volt Mária, mintegy 
keresztanyja az egyháznak. A Szentlélek és Mária oltalma 
alatt áll a kath. hivő nép, papság és az egyház. — Oltalmad alá 
fu tunk Istennek szent szülője, benned egész reményünk ; 
te nyerendesz erőt, te hozasz kegyelmet Fiadtól, malasztot 
jegyesedtől ; hogy az igaz hitben és jámbor életben tovább 
és tovább növekedjünk, gyermekeid, tisztelőid. 

K E T H E L Y , (Sopron) jun . 24-én. Locsmánd-kerületi 
gyülésünk f. é. május 9. tartatott sorrendben jelenleg Har-
kán . Föpásztori rendelet szerint politikai tárgy fölötti viták 
gyűléseinkből kizárvák ; mégis ezúttal a pol. lap tárgyában 
hozzánk érkezett kettős felhívás miatt ezen kérdés egyik 
tá rgyunk vala. 

A lapokban folyt előzményes harcz után, melynek ke-
serű, s épen nem épületes egyes kifakadásait zokon vettük, 
előttünk tisztán állott az ügy. A kerületnek 16 plébánosa 

és 3 káplánja, néhány esetleges távollevőnek kivételével, 
ellenmondás nélkül lapalapitás mellett nyilatkozott ; az adandó 
pénz mennyiségének meghatározását azon időre tartván fen, 
midőn az u j lap zászlaja ki fog tűzetni. 

T. Lonkay érdemeit méltányoljuk; mégis szivesebben 
látnók őt a politikai küzdtér hajójának beljében, mint kor-
mányán. Csak alakuljon meg a központi választmány, mely 
a pénzerő előteremtéséről fog gondoskodni, a főszerkesztő 
legyen világi tudós egyén, s gyöngyölgesse szét zászlaját ; 
majd fog minden nemes szivii magyar katholikus ide sere-
gelni. 

Fönséges és magasztos az egyház, olyannak kell lenni 
a lapnak is, mely neki akar szolgálni. Ricci szava álljon itt : 
,.aut sit ut esse debet, aut non sit." Bizony az ellenfél meg 
nem hajol oly főszerkesztő előtt, ki a társlapok által kifejtett 
politika után késziti a magáét, melynek azután szabadelvű 
szint ad ; mi nem szoktuk meg mások szolgái, hanem vezé-
rei lenni, s azon nagy készültségnél fogva, melyet a magyar 
kath. férfiak a tudomány minden szakában kifejtenek, ideje 
már, hogy előkelő, s tekintetet igénylő lapunk a harczosok 
első sorába lépjen. 

Azon nagyérdemű méltóságos 4 hazafiakat pedig, kik 
a lapsegélyezés mellett hozzánk fordultak, ezennel, szivünk 
forró köszönetét i rántuk nyilvánítva, legmélyebb alázattal 
kér jük , méltóztassanak mint közvetítők, a két indítványt 
kibékítvén, az u j lap-alapítást igazgató választmánynak 
élére állani, s e lefolyt vitának oly kimenetelt adni, melyre 
az összes magyar kath. haza áldását és háláját adandja . 

CSOOR, jun. 13-án. A székesfehérvári felső kerületi 
papságnak a fönkitett helyen s napon tartott első félévi ta-
nácskozmányán felolvastatván amaz ismeretes két rendbeli 
fölhívás : miszerint egy u j katholikus szellemű politikai na-
pilap alapítására, illetőleg a folyamatban lévő Idők Tanu-
jának támogatására a katholikus papság segédkezet nyúj-
t ana ; határozattá lőn: hogy, habár jelenleg a kath. érdekek 
a journalistica terén inkább, mint máskor, képviselve lenni 
látszanak, a kerületi papság a kérdéses fölhívásokban foglalt 
üdvös eszméket fölkarolja. Azonban mostoha s még is sok-
felé igénybe vett anyagi állását szintúgy, mint t. cz. Lonkay 
ur érdemeit szem előtt tartva, mindkét indítványból a nézete 
szerinti jót és czélszerüt kiszemeli s oda nyilatkozik : mi-
szerint a főt. szepsi kerület indítványa értelmében együtte-
sen 3 éven át 10 forinttal járuland egy kath. politikai lap 
alapításához, ugy azonban, hogy annak szerkesztésével, a 
mgs grófoktól pártolt t. cz. Lonkay urat sem zárva ki, az 
bizassék meg, ki mellett annak idejében a többség fog nyi-
latkozni. 

Saly Pál, 
kerületi jegyző. 

LYON, (missiói tudósítások. — A lyoni hitterjesztö 
egyesület zártudósitása, s számadása 1864-ről). Jelentésünk 
és számadásunk társulatunk tagjainak örömöt fog okozni. 
Az, ki a „haec quid sunt inter tantos"-ra a pusztában a ke-
nyeret megsokasította, megáldotta törekvésünket ; azonban 
bármily örvendetes legyen is az eddig elért eredmény, még 
nem mérhető a szükségekhez. A missiók száma növekedik, 
és az evangeliumi munkások azonnal jelenkeznek, mihelyt 
u j működési tér nyilik ; azért felszólítjuk testvéreinket mű-
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vünk buzgó terjesztésere, előmozdítására, és ujabb tagok 
szerzésére. (Tagdíj évenkint 2 frank és 60 centime.)1) Az 
anami missiók legelhagyatottabbak levén, bővebb segé-
lyünket igénylik. Chinában, hol annyi üldözés után egy kis 
nyugalom következett be, szükség lesz a helyet állandóan 
megtartani. Levanteban nagy azon keresztények száma, kik 
az egyháztól elszakítva levén, annak kebelébe visszatérni 
óhajtanak. Amerikában a polgárháború gyászt és rom-
lást hozott a virágzó megyékbe ; de a látogatások közepette 
a hit virul, és még eltévedt keresztény testvéreink is tiszte-
lettel viseltetnek egyházunk irányában. Afrikában az eddig 
európaiak által alig ismert helyekre is behatott a hitküldér, 
kinek azonban nemcsak az égaljjal, és vacl szokásokkal, ha-
nem még az eretnekséggel is kell küzdeni, mely aranynyal 
iparkodik győzni ott, hová a missionarius csak szegénységét 
hozza, de áldozat-készségeket is. Bár bőségesebben járul-
hatnánk segélyezésökhöz ; — gondoljuk mily kevés az, mit 
mi nyujtunk, azon apostolok fáradságaikhoz, áldozataikhoz, 
nélkülözéseikhez, vérükhöz mérve ? Összes bevételünk 
1864-ben 5,471,020 f rank és 23 centimre rúgott. Ebből esik 
Francziaországra : 3,479,290 fr. 32 cent. ; Németországra 
254,185 fr. 8 c.: Belgiumra, 301,028 fr. 73 c.; Spanyolor-
szágra 7995 fr . ; Brittaniára 169,754 f r . ; Italiára 428,491 
fr. ; 24 c. ; Levantera 23,598 fr. 48 c. ; Németalföldre 
91,714 fr. 54 c. ; Portugalliára 31,714 fr. 54 c.; Orosz-, s 
Lengyelországra 904 fr. 82 c. ; Helvétiára 46,257 fr. 21 
c.; Ázsiára: 6685 f r . ; Afrikára 37,861 fr. 52 c.; Éjszak-
Amerikára 167,316 f r . ; Dél-Amerikára 39,055 f r . ; Óceá-
niára 4842 fr. 95 c . . Maradt a mult évről 380,979 fr. — 
Ennyit adott a hivek buzgósága az egész világon. Ki-
osztatott ebből az európai missiókra 976,097 fr. ; az ázsi-
aikra 1,751,643 fr. 51 c.; az afrikaiakra 423,520 fr. 35 c. 5 
az amerikaiakra 1,074,351 fr. ; az óceániaiakra 433,060 fr. 
70 c ; a különféle, s mindenféle nyelven készített nyomtat-
ványok 328,695 frankba kerültek, a közigazgatásra Fran-
cziaországban és külföldön 37,731 fr. 48 c. vétetett; az 
összes kiadás 4,936,414 fr. 24 c . . — Amivel a bevétel a ki-
adást fölülmúlja, az az 1865-iki első osztalékokra fordítta-
tott, és mint maradék a jövő évi számadásba vétetni nem 
fog. 

ANNECY, jun. 25. Tudjuk, hogy a „Visitatio" tem-
ploma 40 év óta birja Salesi szent Ferencz ereklyéit. Mái-
éltében a nép által szentté nyilatkoztatva, halála után 1665 
évben az egyház ünnepélyesen iktatta a szentek sorába. Ez 
idő, sőt mindjárt halála óta a búcsújárások sirjához évről 
évre növekedtek, egész az első franczia forradalomig szaka-
datlanul tartottak. Ekkor az ereklyéket rejtő szentély fel-
dulatott, és csak 4 bátor anneeyi polgárnak köszönhető, hogy 
sz. Ferencz ereklyéi megmentettek. Ezen polgárok házából 
vitetett a szent test 1806-ban sz. Péter templomába, és 
1826 ban az általa alapított, és a látogatásról (Visitatio) ne-
vezett apáczák zárdájába, mely alkalommal 11 főpap, a sar-
diniai király és királynő volt jelen a sok búcsúsok kö-
zött. Ezen főzárda kápolnájában volt most is 8 napon 
kitéve a szentnek teste, és látogattatott ezerek által, Fran-

' ) Nálunk épen 1 frt. volna o. értékben. 

czia-, Olaszországból és Helvetiából. April 19-én a haran-
gok zúgása, és a szerzetesek énekei között az anneeyi püs-
pök, és a besanconi bibornok érsek számos papok- és szer-
zetesekkel a püspöki palotából ide jöttek, honnét ezután 
körmenetben az ereklyetartót 8 áldozár vitte. Mathieu bibor-
nok mondotta a nagy misét, és vecsernyét az nap délután. 
Este, valamint a nyolezad alatt többször Mermillod genfi 
segédpüspök hallatta szavát. Szent Ferenczet oly hü voná-
sokban, és ékesszólásának egész ismert hatalmával mutatta 
be nekünk utódja ! Áldását kerte ki a szentnek óhajainkra, 
és mintha most is hallanám a sziv mélyéből eredt és mind-
annyinkat megindító ama felkiáltást : ,téritsd meg Genfet !.' 
Vasárnap 23-án szent Móricz templomában, hol sz. Ferencz 
a bérmálás szentségét vette fel, 5000 hallgató előtt tartotta 
a dicsbeszédet salesi s. Ferencz fölött Mermillod, melyben a 
lángeszű főpap szavai egész nagyságában tüntették fel előt-
tünk a szentet. Tartott ezen kivül beszédeket a salesiánák-
hoz, a püspöki papnevelde növendékeihez. Aki Mermillodon 
kivül ez ünnepies időben legtöbbször szónokolt, az Ségur 
volt, kit az anneeyi püspök arra kért fel, hogy a közel és 
távol vidékről ide sereglő hiveket. processiokat fogadja. Be-
szélt napjában ötször, hatszor is, fáradságot nem ismerve, 
szokott népszerű hangján, lelkesültséggel, és áldatva a foga-
dott buzgó hivek által. Napjában 5-ör 6-or láttuk a város 
utczáit piaczait telve, melyekben a nyolezad alatt 100,000 
embernél több fordult meg. A kis fiuk és leánykák zászló 
körül csoportosulva lépdeltek, melyen S. F . betűk valá-
nak láthatók. Minden rendii szerzetesek, és fehérbe öltö-
zött hölgyek, egyenruhás hivatalnokok, katonák mind 
ünnepies öltönyökben és hangulatban. A hivek papjaik ál-
tal, képeket, olvasókat a szent ereklyékkel érintetni kíván-
ták. A templomok, a kápolnák fényesen kidiszitettek, sőt még 
a térek, a házak is. Ségur egy napon kitűnő beszédet mondott 
azon áldásokról, melyeket a salesi sz. Ferencz által alapitott 
szerzetes nők minden felé hintettek, és jelenleg is eszközöl-
nek. Szerencsés voltam a „Visitatio" zárdájában megbecsül-
hetlen értékű ereklyéket szemlélhetni. Láttam a koporsót, 
melyben sz. Ferencz teste Lyonból Armecybe hozatott, mely 
által Istennek tetszett több csudákat művelni, sz. Chantai 
földi maradványait, szent Ferencz talárisának egy részét, 
azon stólát, melyet első szent áldozata alkalmával használt, egy 
általa utolsó betegségében viselt veres mellényt, több sajátke-
züleg irt könyvét, végre egy kötetet, melybe Chantaltól kezd-
ve a salesiának fogadalmaikat sajátkezüleg alájegyzették, 
mely könyvre sz. Ferencz mondta, mikint kéri Isten, hogy e 
könyvbejegyzettek nevei az élet könyvébe is iktattassanak. — 
De röviden megérintjük azt is, az ünnepélyek mikint végződ-
tek. Szerdán 26-án a 96-ik sorezred katonái zenekarral, ta-
nonezok, társulatok, szerzetes testületek, nagyszámú papság 
körmenetileg ismét a szent testet hordozták körül és kisérték 
este felé vissza a zárdába. Nem vagyunk képesek e látvány 
nagyszerűségét leirni. Annecyben, mely csak 12 ezer lakost 
számit, 100,000 idegen, 800 áldozár, 16 főpap volt egybe-
gyülekezve. Mielőtt az ereklyetartó eltűnt volna a sokaság 
szemei elől a 16 főpap vagy 80 ezernyi tömegre adta egy 
perezben áldását. Ezek voltak a chambéryi, bordeauxi, be-
sanconi, roueni bibornokok, az evreuxi, de mauriennei, lau-
sannei, betlehemi, tarentaisei, sioni, anneeyi, belleyi, fréjusi, 
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saint-claudei püspökök, végre Ségur és Torvato praelatusok. 
Este nem csak a város, de a körüllevö hegyek is ki voltak 
világítva, az öröm leirhatlanul nagy volt, és mindenkinek 
arczárói leolvasható. A mély vallási megindulást és lelke-
sültséget Isten különös áldásának tekint jük, és forró köszö-
netünket mondjunk, hogy az oly annyira — ha igy szabad 
magunkat kifejeznünk — népszerű szentnek emlékünnepe 
folytán oly szép napokat élni engedett, minők a dicsőén 
befejezett szent nyolczadnak örökké felejthetetlen napjai 
valának. 

VEGYESEK. 
A nagy, katholikus ügyet képviselő, s szerkesztő ur által 

lehető legnagyobb rövidséggel körvonalozott hírlapnak esz-
méjét magam részéről segélyezendő : ezennel lekötelezem 
magamat e sz. czélra 30 forintot o. é. 10 forintnyi évi rész-
letekben lefizetni. Sórecz János, 

esztergom — székesegyházi karkáplán. 
„A nagy kath. lapra három éven át évenkint 20 ft . o. 

p. lekötöm magamat." Pinczehely. Hangyály M. 
„A szepsi indítványt s főtisztelendő urnák ez érdem-

ben kifej tet t nézeteit teljesen magamévá tevén, egy kath. 
irányú nagy politikai napi lapnak megalapításához 3 éven 
át 10 frtal örömest járulok, és ha a szükség ugy hozza ma-
gával, még többel is." Khál József. 

„A jánosházi egyházi kerület gyülésileg 50. u j fr t . 
ajánlott három évre az Id. Tanujának gyámolitására. Ta-
gokként 5. forintra kötelezték magokat a t. plébános u rak . 
Agyülésben nem vettem részt, a határozatban sem ; de azért 
jó czélra a fizetéstől soha nem vonakodom. Három évre te-
hát ajánlok a nagy magyar kath. pol. lap megalapítására tíz 
fort . ; ennek kamatjait , amikor követeltetik, vagy magát a 
háromszori 10 f r t . le is fizetendem." Karakó. 

Sebestyén Vendel. 
, plébános. 

É j szak-Amerikában az ,Union Américaine' tagjai 
mindenféle sectáknak követői izgatni kezdenek apapismus 
és romanismus ellen. ,Legyőztük a déli lázadókat, most a 
papistákat kell ki ir tanunk. ' De a katholikusok sokkal na-
gyobb befolyást bírnak az elmékre, az amerikai nép is sok-
kal józanabb, mintsem az ily rajongók szavára adna valamit. 
Egyes támadások lehetnek, ezek nem hiányoztak soha, egyes 
türelmetlenségek előfordulhatnak, de a kath. hitnek ereje 
napról napra nagyobb hódításokat tesz. 

Lankester orvos ,Globe' jun. 20-i számában hitelesen 
bizonyítja, hogy Londonban évenkint 12,000 anya öli meg 
az ő szülöttjét ; azért fájdalommal felkiált : ,gyermekölés 
nemzetem szennyfoltja !' 

Az angol alsóházban O'Donoghue szót emelt a király-
néhoz beadott kérvényről, mily háttérbe vannak szoritva az 
irlandi fiak a felsőbb tanintézetekben. Ir landban két felsőbb 
tanintézet van, az egyik az anglikánok, másik a presbyteria-
nok számára, a katholikusok sem egyik, sem másikba nem 
küldhetik fiaikat. Galway- és Corkban van egy harmadosz-
tályú orvos-intézet, mely nem sokat é r ; kér te tehát a házat, 
hogy a lelkismeret-szabadság, és jogosság tekintetéből gon-
doskodjék, hogy Irlandban kath fiak számára is legyen fő-
tanodai intézet. Grey a kormány nevében minden jót igért. 

Bécsben, az i f jak egyletében Zwerina ur épületes fel-
olvasást tartott a szentatya szenvedéseiről, és működéséről. 

,Pomerania' prot. egylet az ő hivatalos tudósításában 
panaszt emel, hogy a protestánsok között Pomeraniában 
minden hatodik gyermek törvénytelen, mig a katholikusok-
nál csak minden 19-ik az. — Poroszországban kényszer 
van az oktatásban, minden fiu tartozik egészen 14-ik évig 

iskolába j á rn i ; akik mindent az oktatástól várnak, Porosz-
országtól az erkölcsiségre példát vehetnek, s okulhatnak, 
hogy az eszen kivül még akarat is van az emberben, amely 
nem mindig követi az észt, sőt a gonoszságra segédül veszi 
a tanult elmét. 

Breslauban a városi tanács 111,500 tallért szavazott 
meg három tanodára, melynek egyike katholikus lesz. Még 
is valami kegyelemből, midőn a kath. nép többségben 
van, . . . . csakhogy nem a városi tanácsban. 

Berlinben egy uj prot. templom ,Kereszt ' nevet kapott , 
de azért tornyán még is kakas lesz és nem kereszt. 

Wiseman Miklós bibornok végrendelete 50,000 f rank-
ról szólt ; kiadott, vagy kéziratban maradt munkáinak jo-
gát Thompson és Mannigra ruházta ; cselédjei egy évi bért 
az érdemelt bérükre a jánkékul kaptak. 

A párisi szent Sulpice papneveldének egy növendéke fel-
szenteltetése után Romába zarándokolt, hogy missioi hivatá-
sára szükséges malasztot a szentatya áldása által is köny-
nyebben nyer je meg az Istentől. A szentatya kegyesen fo-
gadta, s miután az itju sokszor szivdobogásban szokott szen-
vedni, a szentatya az ifjú balmelljére keresztet csinálva meg-
áldotta. Midőn pedig az emiitett nevelde növendékei a papi-
rendek felvételére készültek volna, távirat által a szentatyá-
nál esedeztek, áldaná meg őket, mielőtt a püspök kézfelte-
vését fogadnák. A szentatya az ő kimerithetlen szeretetében 
nemcsak megáldotta az ordinandusokat, hanem még két tel-
jes búcsút is küldött nekik, egyikét a felszentelés, másikát 
papi hivataluk megkezdésének első napjára. — Oh a szent-
atya nagy és szent, nemcsak az egyetemes egyház nagy 
horderejű ügyeiben, hanem a legkisebb tényekben is. 

Mélyen tisztelt testvéreink közül többen szolgálatun-
kat kér ték, hogy ft . Migne által Parisban kiadott szentatyák, 
és más hittudorok müveinek gyűjteményéből szerezzünk 
számukra néhány müvet. I t t vannak az iskolai szünnapok, 
megteszszük testvéreinknek ezen szolgálatot, k ik más uton 
nem juthatnak e jeles és örök becsű munkákhoz; feltételül 
azonban ezeket kér jük : a) kiki írja meg, mily munkáka t 
akar , vagy részletesen, vagy legalább átalában latin, f ran-
cziát, görögöt-e ? b) nevét, lakását, megyét, utolsó postát jól 
k i i rva; c) minél több intentiora kér jen, mivel a költség 
annál kevesebb, ez okból jó lesz, ha többen összeállnak egy 
megrendelésre ; d) a szállitási költség fejében, mely ma tete-
mesen jutányosabb lesz, mint az előbbi években, a megren-
deléssel együtt küldjön azonnal minden f rank után 7 k ra j -
czárt ; ami fölmarad, számlával fog visszaküldetni. T. előfi-
zetőink közül tavai 800-an könyvjegyzéket is kap tak Migne 
gyűjteményéből, ezek tehát részletesen megmondhatják, mit 
k ívánnak; kiknek pedig nem jutott ama jegyzék, azok áta-
lában megírhatják, melyik szentatyát, hány intentiora ma-
ximumban, latin, vagy franczia müveket kívánnak-e ? Vá-
runk aug. l-ig, hogy ezután a megrendelést Parisban meg-
tehessük. 

Szerkesztői tudósítás. 
A. . . . rcz. Dimidium animae megelőzte. 
B. . . Z. J . Magna est fides tua ; operaris multa ; benedicat 

tibi Deus. 
_ 0 _ o —u —á —o —ef. Megfoghatatlannak találja. H a 

azon vasfogót veszi elő, melylyel az izzó vastésztát forgat ják a hámo-
rokban, vagy ha a dolog ny i t j á t ,délután'-ban keresi, mindent felfog. 
Igy szokta a magyar ember felfogni a némely megfoghatatlanokről 
használt példabeszédet is : ,egyenes mint az oo, görbe mint az w. ' 

N—d P . F . Örülök, amint ezt fájdalmaim engedik ; az Isten ha-
talmas és véghetetlenül kegyes ; ö Dominus coeli et terrae, deducit ad 
inferos et reducit. 

T—ny. D. I . Megtettem, már, mint mondta, uton is van ; az i l-
lető nem volt bűnös, mivel várta, hogy küldjék be hozzá. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI. S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótuteza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

I sarkán, 9. sz. a ) 

Pesten, julius 8-án. 3 . II. Félév. 1865. 

TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Föpásztori kör-
levelek a pápai encyclicáról. (Szombathelyi. Vége.) — 
Igénytelen szózat a hazai szentszékek érdekében. — Egy-
házi tudósítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Bölcsészeti nézetek. 
Minden folyó elvégre tengerbe ér, és ha futá-

sában eszközlött rombolásait védgátak, sziklafalak 
megakadályozták, midó'n tengerbe ér a vizek töme-
gével egyesülve, semmi sem állhat ellen zivataros 
dühének, habgerinczein hordja a hajókat s kaczagva 
nézi egekkel vitt csatájában az ember tehetetlensé-
gét. Mindent elsodor, elsöpörné még a világitó fá-
roszt is, melynek fényében ragyog, ha az a terem-
téskor megalakul* sziklára nem lenne épitve ; de igy 
ezredéves falairól csak a szennyet mossa le, mit rá-
kentek a századok. 

Bár mily téren kezdó'dött az egyház elleni tá-
madás, a részletes tülekedés nem késett egyetemessé 
lenni. Egyes hitágazatok elvetése eretnekséggé fa-
jult, egyes anyagi támadások szakadásokká váltak, 
és igy természetes, hogy a tudomány terén történt 
kirohanások, melyeknek czélja vala az egyes tudo-
mány-ágakat ellenkezésbe hozni a kereszténységgel, 
utóvégre egyetemessé lett a tagadás, s ha jól körül-
nézünk, az utolsó 10 év alatt tapasztalhattuk, hogy 
alig van már oly tudományos tér, vagy irodalmi ág, 
hol megtámadásunkra lándzsák nem villognának. 
Múltkor egy utazó a romai pápa kegyes arczát 
látva, álnok kegyeletében fölkiált: lehetetlen föl-
tenni, hogy ily lélektől kelt volna ki az encyclica. 
Mint a csiga nyálával, ugy ezek is mindent bevon-
nak mérgökkel. Vajmi ritkán olvashatunk táboruk-
ból valami irodalmi terméket felindulás nélkül. 

Jelen alkalommal a bölcselet terén fölmerült 
támadásokat akarjuk vázolni Félix atya nyomán, 
ki conferentiáiban kimutatja, hogy a valódi tudo-
mány rokonszenvez a kereszténységgel, mig a hamis 
tudomány gyökeres ellentétben van vele és mély el-
lenszenvvel viseltetik iránta. A világosság religiójának 
természetes ellensége a sötétség szelleme. A keresz-

ténység a dolgok minden rendjében az igaznak 
tökéletes affirmatiója, s igy természetes, hogy min-
den tagadás, melylyel útjában találkozik, dühösen 
neki ront, hogy eltiporja. Sürü sötétség emelkedik 
a láthatár minden oldalán, s a nap elhomályositá-
sával fenyegetnek, a gyökeres tagadás ismételt ka-
lapácsütései alatt örvények nyilnak meg lábaink 
előtt, hogy elnyeljék a jelenkori társadalmat. Beme-
gyünk e kavargó füstbe, hogy világosságot hozzunk 
oda, vagy, hogy legalább kimutassuk az örvénye-
ket. Az örvények mélyébe ereszkedünk, nemhogy a 
halál feleletét hangoztassuk, hanem, hogy hirdet-
hessük az elmék megújulásának reményét, azon el-
mékét, kik a tagadás folytán a tévely végpontjára 
jutottak, oda, ahonnét vagy az igazsághoz kell sze-
gődniük vagy a kétségbeejtő semmihez. 

A jelenkori tagadás futólagos vázolásában tisz-
telem a személyeket, sőt sajnálom azok szerencsét-
lenségét, kik mindent tagadnak, mit mi állitunk, s 
mindent rágalmaznak, mit mi imádunk; hanem 
azért Isten segélyével lesz a hibák nagyságához 
arányló bátorságom. A tévely előtti hátrálás, az 
apostolság ellen elkövetett bün. Megkezdjük a na-
turalisták tagadásával, vagyis a naturalismussal. 
Lehetne mondani, hogy két táborra oszlik a con-
troversia, tetőző pontjaikat alkotják a supernatura-
lismus vagy a kereszténység, és a naturalismus 
különféle árnyalataival; az első gondolkozásában 
tekintetbe veszi az eget és örökkévalóságot, a másik 
a föld és idő szempontjából itél meg mindent. 

I. 
A természetfölötti három tanút állit a natura-

lismus ellenébe, mert a supernaturalismust elfogadja 
az ész, vallja a kereszténység, erősiti a történet. Az 
ész elfogadja, mint eszmét, a kereszténység dogmá-
nak vallja, a történet ténynek bizonyitja. 

A naturalismus neve alá tartoznak a pantheis-
tikus, istentelen, anyagelvi positivista s más natu-
ralismus, mindezeket mellőzzük most, hanem van 
egy, mely leginkább uralkodik a lelkeken, s mely 
elfogad Istent, szellemet, s ezek kölcsönös viszonyát. 
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Ezen naturalismus egyebek közt legkevésbé vaxi 
távol a kereszténységtől, mert Istennek jogokat tu-
lajdonit az emberre nézve, s ennek kötelességeket 
Isten iránt. Ezen viszonyok összessége alkotja a 
vallást; az észen kivül azonban semmit sem fogad 
el, az ész határain tiil ürességet lát, s a supernatu-
ralismus neve alatt csupán képzelődést gyanit. 
Nyilvánvaló, hogy nem tudják, mi a természetfö-
lötti; azért mindenek előtt ezt kell meghatározni; 
habár erre megfelelnének a keresztények 12 éves 
gyermekei. A tudósok kedveért azonban, kik büsz-
kélkednek az isteni tanok nem-tudásában, szükséges 
azt bővebben körülirni. 

Mi a természetfölötti ? Ami megdöbbenti a gon-
dolatot, megragadja a képzelmet, az ujdonszerüség 
varázsa által fölizgatja a kiváncsiságot, szóval a 
csudálatos ? Epen nem ; valamely dolog lehet csu-
dálatos, anélkül, hogy természetfölötti lenne. Igy a 
spiritismus tárgya a csudálatos, s még sem termé-
szetfölötti. — Talán ami a természet rendes mene-
tével és törvényeivel ellenkezik, a valódi csuda, 
természetfölöttinek lenne mondható V Nem, mert a 
két kifejezés nem azonos. A csuda lehet érve a ter-
mészetfölöttinek, lehet annak isteni pecsétje, de még 
sem az ; mert ha föltételezzük, hogy Isten s ember 
közt nincs más, mint természeti viszony, a csuda 
akkor is lehetséges. Mi tehát a természetfölötti V Ami 
az intuitionak hozzájárulliatlan, amit az ész be nem 
láthat, szóval a titokszerü ? Nem, mert a titok elrej-
tett igazságot vagy magyarázhatlan tényt tételez 
föl, nem pedig természetfölötti igazságot vagy tényt; 
a természetnek magának vannak titkai. — A ter-
m é s z e t f ö l ö t t i mind az, mit mi időn és anyagon t ú l 

óhajtunk, képzelünk? Nem, mert a természetfölötti 
és érzékfölötti nem azonos dolgok. Magában a ter-
mészeti állapotban érezheti az ember a látatlannak 
befolyását s a végtelennek érzetét tapasztalhatja; 
időn, enyészeten túl repülhet vágyaival. A spiritua-
lismust nem szabad összezavarni a naturalismussal, 
mert e kettőt végtelen távol választja el. Miben áll 
tehát a természetfölötti V A dolog felette egyszerű. 
Igaz, hogy alapjában megfoghatatlan, lényege elvan 
födve előttünk, mert alapja maga a végtelen, s lé-
nyege nem egyéb, mint az Isten életének communi-
catiója, érteménye azonban felette könnyű. 

Isten a teremtő és ember a teremtmény közt, mint 
mondottuk, szükségszerii viszony vagyon, melynek 
alapja a teremtés tényében fekszik. Ezen viszonyok 
összege alkotja a természeti vallást. — Ámde az 
Isten, ki végtelenül szabad és jó, miért nem kapcsol-

hatna ezen első, kezdetleges, fundamentális viszony-
hoz fensőbb relátiót is ? Az Isten, a teremtő, ugy 
állt az ember előtt, mint művész bevégzett munkája 
előtt, s szemlélte benne hatalmának visszfényét ; ki 
tilthatná meg Istennek, hogy ne állítsa magát ugy 
az ember elé, mint atya a gyermek előtt, hogy ne 
emelje fel őt a fiusitás — adoptio — által a család ma-
gasságára — ? Isten a teremtés által remekévé tette 
őt a mindenségnek ; miért nem tehetné őt örökbefo-
gadás által fiává, és e czim erejében miért nem lép-
hetne vele mélyebb viszonyba, bensőbb közleke-
désbe ? ! Ekkor a gyermekévé lett teremtményének 
magasztosabb végczélt is tűz ki, mint volt az előtt, 
midőn csak teremtmény volt, s biztosit neki az 
atyaisághoz méltó örökséget is. Ezek folytán ter-
mészetes, hogy uj jogok, u j kötelességek keletkeztek, 
az előbbi közlekedés és rendhez ujabb viszony is 
lépett. íme ezen közlekedés, ezen u j viszonyok ösz-
szege alkotja a természetfölötti rendet. Az Lsten szín-
ről szinre látása ez természetfölötti rendeltetése. 
Hogy ezen czélját elérje, alkalmas eszközök birto-
kába lépett, u. m. természetfölötti világosság, köte-
lességek, törvények, s indító erők adattak neki, s ez 
mind eredménye azon adoptiónak, melynek részese 
lett az ember, midőn Isten fiává lőn. 

Mindezekben senki sem képes ellenmondást 
venni észre. Mert váljon miért nem bírna az Isten 
fölfedezni az ember számára más csillagos eget ut-
jának fénybederitésére, azon túl, hol a bölcselet és a 
természeti vallás csillagai ragyognak V Es miért 
kellett volna Istennek minden igazságot egyenletbe 
hozni értelmünkkel, vagyis felfoghatóvá tenni ? És 
ha Isten olyatén igazságokat jelent ki. melyeket 
eszünkkel föl nem érünk, bízvást irhát lelkismere-
tünk elé olyatén kötelességeket, amaz igazságok 
következményeit, miket a természet nem parancsol. 
Ezek adatván az embernek, szükségszerű volt, — 
hogy a teremtéskor kapott erőkhöz fensőbb segé-
lyezés is járuljon amaz uj kötelmek teljesitése vé-
gett. Igazán csak valamely rendszernél való kardos-
kodás, vagy a gőgtől származott elvakulás mond-
hatja a természetfölöttire, hogy lehetetlen, fonák, 
vagy hogy ellenmondás. A supernaturalismus tehát, 
— Isten és ember közti azon közlekedés, mely a 
természetes viszonyok következményein fölül, kegy-
teljes szeretet és szabad örökbefogadás eredménye. 
A supernaturalismus maga a kereszténység. Alapja 
a megtestesülés, központja Jézus személye. „Itt — 
mondja méltán a halhatatlan Pius — nyugszik 
gyökeres oka azon összeköttetésnek, mely az Istent 
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egyesíti az emberrel." Verbum caro factum est, ez rövid meg-
határozása a természetfölöttinek, legvalódibb központja pe-
dig Jézus szive. Innen történt, hogy a naturalisták csapá-
saikat Jézusra intézik, s a csapást érezzük mi is, inert nem-
csak Jézusban van a természetfölötti, hanem mi bennünk, kik 
Jézus Krisztusban élünk, k ik istenileg ílusitva vagyunk, és 
titokszerüen deiticálva. Oh, ismételjük a szentírás annyiszor 
kifejezett igazságát : a kereszténység nem felekezet, nem-
csak rendszer, nemcsak egyengondolkozásu emberek társa-
sága, kiket szerződésszerű viszonyok kötnek együvé ; hanem 
a kereszténység élő test, — melynek feje Krisztus, multi 
unum sumus in Christo. (Kolosz. 1.) 

Igen, Krisztus magában hordja az élet teljességét. 
Krisztus az emberben, azaz mindenikünkben életet terjeszt ; 
értelmem az ö isteni gondolatával táplálkozik, szivem isteni 
szeretetében él, akaratom isteni tekintélye után indul, szóval 
életein az ö életének impulsiója alatt van. Krisztus a család-
ban, hol mint szentélyben lakik, szivében három lélek von-
zalmát egyesíti ; az atyának adja királyságának dicskörét, 
— az anyának papsága dicskörét, — a gyermeknek istensége 
dicskörét, midőn kereszténynyé teszi ; szóval a család élete 
is az ö életének impulsiója alatt áll. Krisztus a társadalom-
ban, tekintete fényében kinyilatkoztatja a népek előtt a ki-
rályok fölségét, a királyok előtt a népek méltóságát, mind a 
parancsolatot mind az engedelmességet az isteniség jellegé-
vel disziti fel. Szóval Krisztus az emberiség központja, s ő 
életét fejleszti ki mi bennünk. A kereszténység tehát méltán 
mondhatja : ide tekintsetek : én vagyok a természetfölötti. 
(Folyt.) Zádori János 

Főpásztori körlevelek a pápai encyelicáról. (Szombathelyi.) 
(Vége.) 

Közölvén ő méltósága az encyclicát és a syllabust, ugy 
szinte a pápai leiratot a jubilaeumról, ennek idejét húsvét 
utáni 2-ik vasárnaptól 6-ig vasárnapig megszabván, igy zár ja 
be főpásztori levelét : 

„Restât adhuc, ut ad vos, nostros laboris apostoliéi socios 
hortando, monendoque loquamur. 

Vix erit inter vos, qui ignoret, quanto cum studio cone-
tur inimicus homo zizania in medio tritici disseminare. Vae 
nobis et vobis, si ejusmodi seminatio nobis a Domino imputa-
bitur ! Cultura enim agri dominici nobis vobisque incumbit. 
Vigilemus itaque ne nobis dormientibus inimicus praevaleat. 
Venite itaque et accipite armaturam Dei, ut possitis resistere 
in die malo et in omnibus perfecti stare. (Ephes. 6, 13.) Quod 
s. Paulus paucis expressit, id fusius exposituri sequentia 
monemus : 

Crédité dilectissimi in Christo ! crédité in Deum, eum-
que ut summe bonum, summe perfectum et summe beneficum 
supra omnia et ex toto corde diligite ita, ut unusquisque ve-
strum interroganti Christo : amas me ? posssit ter cum apo-
stolo Petro respondere: Domine tu scis, quia amo te. (loan. 
21. 15 et sq.) 

Christum omnium virtutum exemplar, vita et moribus 
continuo exhibite. Cogitate characterem vestrum ! quo tam 
alte ceteris praestatis vitae conditionibus. Ego elegi vos. (loan. 
16, 16.) Fecit nos regnum et sacerdotes Deo et Patr i suo. 
(Apoc. 1, 6.) 

Beatam Virginem Mariam, quae in primo instanti suae 
conceptionis fuit singulari omnipotentis Dei gratia et privi-
legio intuitu meritorum Christi Jesu Salvatoris humani ge-
neris, ab omni originális culpae labe praeservata immunis, 
sanetissimam hanc Virginem, solo Deo excepto cunctis supe-
riorem, summo studio colite! Pari ter s. angelos, speciatim 
custodem, cui reverentia pro praesentia, observantia pro 
benevolentia, et fiducia pro custodia debetur ; — sanetos 
patronos, totamque aulam coelestem pia devotione semper 
colite ! 

Memores verborum s. Pauli : exerce teipsum ad pieta-
tem, . . . pietas ad omnia utilis est. (1. Timoth. 4, 7 — 8.) pie-
tatem, ut sacrarum funetionum vestrarum comitem fidissimam 
tenerrime fovete. 

Orationi, quae intima est Dei cum homine, et hominis 
cum Deo collocutio, qua hominum vota ad Deum deferuntur, 
sine intermissione instate ! Recte novit vivere, qui recte no-
vit orare ! (S. Augustinus.) 

Peccatum ceu supremum malum, praeeipue intemperan-
tiam, incontinentiam, desidiam et avaritiam maxime timete. 
A mundo et amatoribus mundi plurimum cavete ! Mundus 
enim totus in maligno positus est. (1. loan. 5, 19,) 

Ju ra Dei, religionis, ac conscientiae invicta vir tute, et 
etiam cum periculo vitae, defendite. Pudeat nos non imitari, 
immo non superare tot millia ducum et militum servitio regis 
et patriae addictorum, qui quolibet vitae momento ad regis 
nutum aut pro patriae commodo sanguinem profundere et 
vitam dare sunt parati. Obedire oportet Deo magis, quam ho-
minibus. (Act. 5, 20.) Nolite timere eos, qui occidunt corpus, 
animam autem non possunt occidere. (Matth. 10, 28.) 

In sacramentis administrandis bonos dispensatores vos 
praebete, ac proinde ad quinque capita attendite : ad Deum, 
ut glorificetur ; ad sacramentum, ut rite perficiatur; ad sub-
iectum, ut sanctificetur ; ad adstantes, ut pie excitentur ; ad 
ministrum ut gratia augeatur, utque — dum illis prodest — 
sibi ipsi non obsit. Apprime noveritis, vos in sacramento 
poenitentiae tenere locum Christi, vosque ejus nomine ge-
rere vices judicis, medici, patris ac pastoris ; ideoque scientiam 
et probitatem ope divina comparare maxime satagite ! Ut ju-
dices inter Deum et hominem peccatorem, utriusque ju ra et 
débita aequa lance ponderando, justum judicate ! Ut medici 
diversos conscientiae morbos bene cognoscite, aptaque iis re-
media applicate, tum a molliori indulgentia, quae amputanda 
et resecanda fovet et ungit, tum ab asperiore saevitia, quae 
fovenda et ungenda amputat et resecat, arcete et prudenter 
recedite ! Ut patres pro qualitate criminum et poenitentium 
facultate salutares et convenientes satisfactiones, quae non 
sint tantum ad praeteritorum peccatorum castigationem, sed 
etiam ad novae vitae custodiam, injungite ! Cavete, ne indul-
gentius cum poenitentibus agentes alienorum peccatorum 
participes efficiamini. Ut pastores ovibus ab errore reducibus 
hujus saeculi anfractus et tutiorem salutis viam ostendite, 
casque ad pascua laeta et sana deducite, nec non a ferarum 
assultibus, ab anguium morsibus, atque a luporum voracitate 
salvas et incolumes praestate ! Ipsique vos ad sacramentum 
poenitentiae frequenter accedite, ut vestro et aliorum com-
modo de fontibus Salvatoris aquas in vitam aeternam salien-
tes cum gaudio hauriatis ! 

23* 
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Ecclesiam optimara matrem semper honorate, quae opti-
ma mater semper una, sancta, catholiea, apostol ica, semper 
recta morum regula, semper firma veritatis columna est et 
manet, quae vos natos per baptisma in filios recepit, parvulos 
sanae doctrinae pabulo nutrivit, grandiores esca fortiori ro-
boravit, vos viros in ministros assumait et ad summi hono-
ris apicem evexit ; quae per totam vitáin vos in sinu pera-
manter fovet et alit, denique mortuos per sepulturam in terra 
benedicta ad diem judicii servabit. 

Praepositis vestris, praesertim summo pontifici, Christi 
Vicaro, totius Ecclesiae capiti et patri fideliter obedite et in-
time subjacete ! Pariter potestatibus sublimioribus, praeser-
tim imperátori et regi apostolico ex animo subditi estote. Pro 
omnium horum tranquillitate, quiete, salute et prosperitate 
fréquentes et ardentes preces maxime in sacrificio missae 
effundite ! 

Ad similitudinem Dei ter sancti, quantum fieri potest, 
accedentes, in omnibus sancti estote. 

Ministri Dei ita armati impiis Ecclesiae et societatis 
civilis hostibus facilius resistent quidem, at plenam de iis 
nonnisi tunc referent victoriam : si earn, qua nostris diebus 
praecipue utuntur, armorum speciem e manibus hostium eri-
puerint. Pestiferam intelligimus adversariorum doctrinam. 
Quare reflectentes ad aurea s Pauli verba : Paedica verbum, 
insta opportune, argue, obsecra, increpa in omni patientia et 
doctrina. Erit enim tempus cum sanam doctrinam non susti-
nebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros pru-
rientes auribus ; et a veritate quidem auditum avertent, ad 
fabulas autem convertentur. Tu vero vigila, in omnibus la-
bora, opus fac evangelistae, ministerium tuum impie. (2. Ti-
moth. 4, 2 — 5.) 

Vobis, dilectissimi in Christo filii ! inclamamus : prae-
dica verbum docendo Deum tnnum Spiritum esse purissimum, 
eum esse omnipotentem mundi creatorem, conservatorem ac 
sapientissimum, gubernatorem, a mundo proin plene distin-
ctum ; hominem in justitia et sanctitate creatum propria cul-
pa lapsum, at immensa Dei Filii caritate reparatum esse. 
Opus facite evangelistae annunciando et comprobando reve-
lationem a Deo hominibus datam, item evincendo miracula 
et vaticinia, quae in testimonium factae revelationis divinae 
facta vei édita fuisse s. paginae referunt, veritate poliere 
philosophica non minus, ac historica. Ministerium vestrum 
impiété demonstrando Ecclesiam catholicam per Christum 
fundatam, illique plenam docendi ac fidèles regendi potesta-
tem collatam esse; demonstrando Ecclesiam ex voluntate 
fundatoris sui esse societatem externam, ab omni alia humana 
societate non tantum diversam, sed etiam independentem, 
omnibus insuper necessariam. Ministerium vestrum impiété 
annunciando : quae sit relatio Ecclesiam inter et societatem 
civilem V declarando potestatem saecularem non ad oppri-
mendam, sed defendendam Ecclesiam datam esse ; propo-
nendo originem potestatis et docendo cum s. Paulo : Non est 
potestas, nisi a Deo. Qui resistit potestati, Dei ordinationi re-
sistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. 
(Rom. 13, 4—2.) Tandem inculcando colendam esse auctori-
tatem et precibus succollandam monente eodem apostolo : 
Obsecro fieri . . . obsecrationes, orationes, postulationes pro 

omnibus hominibus, pro regibus et omnibus, qui in sublimi-
tate sunt. (1. Timoth. 2, 1 — 3.) 

Agite itaque dilectissimi filii ! estote ad exemplum bea-
torum apostolorum orationi et ministerio verbi instantes. 
(Act. 6, 4.) Enarrate frequenter fidelibus vestris damna et 
mala, quae beatissimus Pater Pius IX. in suis encyclicis dé-
plorât, proponite singulas, dum dicendi occasio fuerit, theses 
ab eodem b. Pâtre proscriptas et damnatas. Moneto, arguite 
et increpate peccatores, ut de vita emendanda et de moribus 
reformandis serio secum recogitantes compungantur corde, 
interrogentve : Quid faciemus, viri fratres '? (Actor. 2, 37.) 
Fideles vero veritatis et justitiae amantes docete in Domino 
confidere et cum psalte canere : Dominus regit me, et nihil 
mihi deerit, in loco pascuae ibi me collocavit ; super aquarn 
refectionis educavit ine, animam meam convertit. Deduxit 
me super semitas justitiae, propter nomen suum. Nam etsi 
ambulavero in medio umbrae mortis non timebo mala; quo-
niam Tu mecum es. (Ps. 22, 1—4.) 

Haec si feceritis, Dominus, qui justum deduxit per vias 
rectas, et ostendit illi regnum Dei, dabit vobis scientiam san-
ctorum, honestabit vos in laboribus et complebit labores ve -
stros. (Sapient. 10, 10.) 

Datum Sabariae in aedibus solitae residentiae nostrae, 
in festo s Franciscae vid. die 9-a martii anno Domini mille-
simo octingentesimo sexagesimo quinto.Franciscus Episcopus. 

Igénytelen szózat a hazai szentszékek érdekébea. 

A „Religio" utolsó számainak egyikében csak futólag 
megérintett bizonytalanság és habozás, melyet a politikai 
viszonyok mostohasága hazai szentszékeink törvénykezése 
körül előidéz, e sorok Írójában is fájdalmas visszhangra talált. 
De ugy hiszem, alig fog e széles hazában szentszéki elnök, 
ülnök, jegyző vagy ügyész találkozni, ki szinte fájlalva vagy 
boszonkodva nem észlelte már régóta, jelen körülményeink 
közt mily nehéz biztos kalauzt találni az egyházi törvény-
kezés fontos és felelősséggel járó ügymenete iránt. E hiány 
és habozás még jobban tiinik ki, midőn valamely pör vagy 
az egyházi törvények értelmében, vagy pedig az alpörö3 
fölebbezése folytán a másik vagy harmadik szentszék elé 
kerül. Mert gyakran az egyik házassági törvényszék most 
is az „lnstructio pro judiciis ecclesiasticis" szerint járván el, 
Helfert vagy Schulte-féle eljárást követ ; (holott alapos ké-
tely lehet, váljon birnak-e hazánkban ezen utasítások az or-
szág-birói értekezlet és a visszaállított szentszéki hatáskör 
után csak irányadó érvénynyel is !) mig a másik Grózony, 
két évtized előtt igen becses, de most sok tekintetben hiá-
nyossá vált : „Egyházi törvénykezését" tartja szem előtt; a 
harmadik pedig saját önalkotta szokásos modorát követi. 
Tudom ugyan, hogy a külalak és a betű nem tesz lényeges 
módosítást; de hiszen! nem is bureaucratikus egyöntetű 
rubrikaszerinti kényszert szeretnék én behozva látni! hanem 
valljuk meg, van sok oly kényes természetű kérdés, melynél 
csakugyan sokat tesz a külalak és az ügymenet mivolta 

De lehet-e e bajon segíteni és hogyan ? Igénytelen vé-
leményem szerint kell is, lehet is segíteni, ha a főm. bibor-
nok, herczeg-primás a nm. érsekekkel eziránt megegyezve, 
hazánk jelesebb canonistáit, a szentszéknél tapasztalt férfi-
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aka t a közeli szünidők alatt közös értekezésre meghívná, 
kik megállapítván a fővezér-elveket, magok közöl egyet, 
vagy kettőt, vagy hármat bíznának meg, hogy a szentszéki 
permenet minden részeit meghatározzák, s ezt a bizottmányi 
férfiak Ítéletének alávetvén, a herczeg-primás ő főmgnak, 
ez által a két érseknek beadnák. 

Ezen ,Kalauz' a főm. bibornok-érsek és az összes ms. 
püspöki kar által helybenhagyva, lia kötelezőjogérvénynyel 
nem bírna is, mégis elegendő biztosítékot nyújtana az iránt, 
hogy a szentszéki ügymenet és az egyházi törvénykezés a 
lehető legszebb összhangzásba hozassék Magyar- és Erdély-
honban.1) — Vagy talán, ha várhatunk egyebütt, vár junk 
még e téren is ? 

Egy s zent széki jegyző. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége jun . 9-én kelt legfelsőbb határozatával a besz-

terezebányai székeskáptalannál következő soros előléptetést helyben-
hagyni: Scherer János olvasó-, Berlicza Ferencz éneklő-, Divald Montán 
örkanonokká, — az üressé lett két kanonoki székre Simunyi Györgyöt, és 
Tilles Ferenczet legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

P E S T , jul . 6-án. Közel van a gyümölcs, közel van az 
én idényem is, nem csuda tehát, hogy megjelentem ; de mi-
előtt ide repültem volna, fővárosunk némely utczáin végig 
néztem, és pedig a legszebbjein, hol t. i. a legszebb kiraka-
tokat láttam, láttam sokat, szépet, ugy látszik még perma-
nens „Ausverkauf ' -o t is, de a sok közöl valami egy, különös 
történetet hozott vissza emlékezetembe ; olvastam ugyan is, 
hogy volt egy fiatal ember, k inek anyjával s nővérével na-
ponta egy bizonyos bolt előtt kellett elhaladnia, az ottani 
k i rakatban pedig volt egy Aphrodité szobor, ezt megvásárlá, 
ezután a boltban a kereskedő szemeláttára összezúzá. Me-
ranban is történt ilyféle mult évben. Ez nem barbárság, nem 
műveletlenség, nem az emberi ész, szorgalom s művészet meg-
vetésének volt kifolyása; hanem más valami okból szárma-
zott, s ezt nein mondom meg, mert a jólélek saját arczpirján 
mutat ja azt. Mennyi pénzre volna akkor az embernek szük-
sége, hogyha azon bizonyos, gomba szaporodásit képeket és 
szobrocskákat, melyeket nemcsak a boltokban árulnak, de 
még az utczára is k i raknak, különösen a fiatalság romlá-
sára, meg akarná venni, hogy megsemmisítse? A Szent-Ist-
ván-társulatban megpendült ezen gondolat a ponyva-iroda-
lomra nézve, hogy vásároljuk, égessük a roszat, terjeszszük 
a jót. Tennők csak, tizannyi teremne, mivel a rosz író ben-
nünk biztos, és siető vevőre találna. Azon fiatal és édes 
anyja , kik a szobrot összetörték, nem azt mutat ták, mit te-
gyünk, de mint érezzünk. — „Adolescens — mond sz, Ágos-
ton Nectariushoz irt levelében — qui spectans tabulam pi-
ctam in pariete, ubi pictura inerat de adulterio regis deorum, 
libidinem, qua rapiebatur, stimulis etiam tantae auctoritatis 
accendit ." Az én szerény véleményem szerint sokan meg-
botránkozhatnak azokon, sokan nézhetik s vehetik is, et 
quidem cum effectu, arról egy bizonyos újság is tanuskod-
hatik, melyet vagy reggeli vagy ebéd alatt 8zoktam olvasni, 

' ) Ami a hazai polgári törvénykezést, vagy némely,még hozan-
dó törvényeket illeti, megközelítőleg már most lehet sejteni, s a meg-
állapított permenetben reá nyilt helyet hagyni. 

s melynek egyik számában épen e sorok írása előtt három 
annonce-ot olvastam, ') néha öt is van, melyekben bizonyos 
betegségek sikeres gyógyitása igértetik. Ha az annoncirozás 
ki nem fizetné magát, nem ismételtetnék annyiszor. A többi 
között ezt is olvastam : „Die prächtigen Venusstatuen, welche 
den Schmuck der Glyptothek in München bildeten, wurden 
in Folge eines f a l s c h e n K e u s c h h e i t s b e g r i f f e s 
den Blicken der Besucher entzogen, und nach einer, den 
zahlreichen Pilgern der Kunst unzugänglichen Räumlich-
keiten verlegt." Azon felhevült utazó, ki a müncheni elcsu-
kott Venust tolvaj módra megvesztegetések által kereste 
fel, vagy angol volt, vagy pedig az iró, aki ezt mesélte, ol-
vasóival, mint angolokkal, tréfát űzött. 

Darázs. 
POZSONY , szent László király napján. Mivel is 

kezdhetném méltóbban levelemet mint a inai nappal, mely-
nek a fiatal Szent-László-társulat hazaszerte u j fényt, u j 
jelentőséget szerzett ? Figyelmessé Ion erre ma a mi váro-
sunk közönsége is, midőn reggel nyolez órakor a kath. fő-
gymnasium ifjúságát látta csaknem végtelen-hosszú sorban 
végig vonulni az utczákon tanárainak vezetése mellett. Hova 
mennek ezek ? E kérdéssé idomult minden arcz. A kórházi 
utcza templomába siettek, mely szent László tiszteletére 
van szentelve; a fő-előjáróság engedelmével oda siettek, 
hogy a védszent koszorús alakja előtt mutassák be Istennek 
a Szent-László-társulatot, mely keblökben e félév kezde-
tével mindenkorra megalakult. E jeles i f jak megértvén a 
társulat magasztos czélját, nem kevesebben mint kétszáz-
hetvenen iratkoztak be az eléjök adott névkönyvekbe, 
mondhatni beiratkoztak mindazok, kiknek anyagi állapota 
a társulat pénzbeli követeléseit kielégíteni megengedi ; a 
többi legalább akaratban, jó szándékban egyesülve van a 
beiratkozó jelesekkel, s igy kétségkívül az egész gymnasi-
umi if júság tagja a Szent-László-társulatnak. Az emiitett 
templom épen elégséges volt az i f jak befogadására, kik ott 
előbb figyelmesen meghallgatták hitszónokuk alkalmi be-
szédét, azután pedig a vértelen áldozattal ajtatosan emelték 
sziveiket, lelkeiket a Mindenható trónja elé, miben őket a 
remekelő énekkar gyönyörű négyeseivel hathatósan gyámo-
litotta. — Lebegjen Isten lelke a magyar haza ifjúsága fö-
lött; ihlesse meg sziveiket hét adományával, hogy minél 
többen, hogy mindnyájan váljanak szent László országának 
méltó polgáraivá s egykor dicsősége társaivá ! Domine, opus 
tuum ; in medio annorum vivifica illud ! 

Jövő vasárnapon ünnepélyes ,Veni Sancte' fog har-
sogni a helybeli dóm-egyházban ? Talán ,Te deum' ? Vélné 
valaki, hisz julius a Te-deumok hónapja? — Csakugyan 
,Veni Sancte. ' A dóm-ujitó egylet birván a kellő engedé-
lyekkel s a megkívánt pénzösszeggel, 30,000 fttal, megkezdi 
feladatát. A most is gyönyörű szentélyt deszkafal fogja el-
zárni szemeink elől talán három évre, hogy ezek multával 
annál gyönyörűbben — ornata velut sponsa — nyiljék meg 
előttünk ! Magára, a hajóra csak azután fog következni az 
ujulási sor. A dóm-egylet igen tapintatosan van szervezve, 

' ) Ju l . 2-i számban már öt hirdetés volt. Az orvosok a hatóságot 
szokták a charlatánok ellen megkeresni ; hogy az orvosi tudomáuyt ily 
merész ígéretek ellen „in 24 Stunden" nem mentik ; taláu mutat ják, 
hogy a közönség józan esze maga is felismeri a kontárt. 
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keblében városunk legjelesebb katholikus férfiait birja, élén 
lankadatlan s finom képzettségű elnök áll, jövedelem tekin-
tetben hatezerig máris biztosítva van : mi kell egyéb mint 
idő, türelem, s — aki minden építkezésnél a főépítész — 
az U r ? 

Ezen építkezési munkánál egy más hasonló ju t eszembe, 
mely városunk körében egy pár hó előtt már végbe is ment : 
az úgynevezett „Mély-ut" kényelmes és díszes egyenlítése 
és kiköveztetése. A Mély-ut felett Havi B. A. kápolnája 
díszlik a tündéri szép völgy előhalmára állítva ; kedves kéj-
helye híveinknek mindkettő : a völgy, de a kápolna is ; a 
szombati áhítatra nemcsak a díszes imolya, de a környező 
fasorok és a szabadba helyzett padok is megtelnek jámbor 
uri néppel; midőn a Mély-uton egykét ölnyi magas hó kér-
gén lehetett csak feljutni a Havi B. A. képe elé, még akkor 
sem térdelt ott magányosan a városi zarándok. Mindebből 
látható, mily gyakorlati buzgalom vezette ama nagyságos 
férfiút, kit föntebb mint a dóm-egylet elnökét lankadatlan-
nak neveztem, hogy ezen annyira használt útra fordította 
figyelmét, s annak csinos, kényelmes állapotba helyeztetésére 
a városban államásozott cs. utászkart felkérte. A lovagias 
t iszturak Isten nevében kirendelték legényeiket, kik fela-
datukat oly jelesen végezték, hogy a többször dicsért férfiú 
örömében közöttök 240 ftot osztott ki sajátjából ; — ez ösz-
szegnél már kényszerítve érzem magamat bemutatni a lan-
kadatlan és buzgó férfiút a ft. lelkész-apát urban. ') 

Miután e lapok hasábjain is szívbeli örömmel olvastam 
egyetmást, a körmenetek s azok diszitményeiröl, röviden 
megemlítem, hogy e tekintetben, mig a káptalanegyházi 
körmenet semmit sem veszt szokásos fényéből és nagysze-
rűségéből, sokat emelkednek évről évre népesség, rende-
zettseg, diszitményekben Váralja (Zuckermandel) külváro-
sunk körmenetei. Bámultam, a templomkába belépvén, annak 
ujabban történt fényteljes átalakításán; a régire nem is lehet 
belül rá ismerni; körmeneteken a számtalan u j zászló, 
aranytól ragyogó lámpa, az igen gazdag mennyezet, a tün-
döklő tömjényezök, a drágábbnál drágább öltönyök mind-
mind bizonyos hatalmas kegyurat gyanit tatnak az ajtatos 
közönséggel. Es még nagyhéten mily kedves meglepetés 
vár az Ur koporsójának látogatóira ! Bátran mondhatom : 
az ország legfényesebb szentsirját birja e kicsinké — kis 
templom; a szem azt vélné, hogy Brasilia minden ékköve 
egybegyűjtve ragyog elébe a magasztos emelvényről, mely-
nek közepén valóban illő helyet nyertek a látnók szavai : 
E t erit sepulchrum eius gloriosum ! Ha valaki az áradó fény-
özöntöl talán imádkozni nem tudna, végig vizsgálhatja a 
jobbra-balra alkalmazott szent jelképeket, melyekről tanul-
ság nélkül nem fordíthatja el tekintetét. Néhány év előtt a 
szegénységen megfájdult szívvel s porlepte ruhával távoz-
tunk innét : most e varázsszerü átalakítás égi varázszsal 
nyomul a lélekbe. Erdemök van ebben a híveknek is, — de 
a legnagyobb ama bizonyos hatalmas kegyurat illeti, ki egy-
szersmind a templomka szerény helykáplánja (capellanus 
localis), ki boldogult szüléi után örökölt vagyonával e temp-
lomnak, városunk szegényeinek, a kórházak nyavalgóinak 
szeretetteljes kegynöke lett. 

Végre engedje meg, szerkesztő ur, hogy teljes obie-

' ) Az Isten fizesse m e g ; meg is fizeti. Szerk. 

ctivitással megmondjam; miszerint részemről nagyon csudál-
koztam, hogy nt. Jánoska ur oly sokra tud időt találni, mig 
Scharpf fordítása ügyében nem a mű kiadására, de még 
csak az előfizetők megnyugtatására sem látszik szabad idő-
vel birni ; már elmúlt egy éve, hogy az előfizetéseket föl-
szedte, — talán már azóta többet is tehetett volna ; valamint 
— erősen hiszem — senkit le nem kötelezett ama hirhedt 
dupplicátájával, ugy előfizetőit sem igen biztosítja magának 
jövő irodalmi pályájára ilyen mellőzéssel : mig a gyűj tök 
szépen köszönik a faggatásokat, miknek kitette. Ez leg-
jobb mód az irodalom pártolásától mindenkit elrezzenteni. 

Mátyusföldi. 
K O N S T A N T I N Á P O L Y , maj. 30. A „Courrier de 

Constantinople" mint franczia lap a szegény üldözött mace-
dóniai bolgár egyesülteket védi a stromnitzai görög püspök 
ellen, ki Husni basával, a kormányzóval szövetkezik ellenök. 
„A monastiri kerületben levő egyesült bolgár helységek — 
igy ir az idézett lap — szomorú látványt nyúj tanak. Ezen 
helységek két év előtt tértek át az unióra, és fejőknek elis-
merték azt, ki császári fermánnal a porta által az egyesül-
tek fejének mondatik, elismertetik. Midőn nekik azon időben 
áldozárokat küldöttek, ezen áldozárok elutazások előtt szin-
tén a magas portához folyamodtak, hogy emirnamé-t vagyis 
csász. engedelemlevclet kap janak ; de akkor az illető hiva-
talnok azt felelte, hogy erre nincs szükség, mivel a tartomá-
nyi kormányzók már kaptak utasításokat, és mivel mindenki 
szabad arra , hogy katholikus legyen, vagy ne legyen. Az 
előbbeni monastiri basa alatt a szám szerint vagy 25 bolgár 
egyesült helységek annyira mennyire szabadok voltak, és 
nyugodtan élhettek ; de a jelen kormányzó alatt nincs igy. 
Ma negyven-ötvenenkint is fogságba vitetnek, mivel vona-
kodnak a patr iarchának (a görög nem-egyesültnek) adót 
fizetni, és a patriarchalis adósság egy részét magokra vál-
lalni. Ami a lelkismeretszabadságot illeti, ennek ottani miben-
létéről szóljon a következő levél, mely a tisztán katholikus 
Stragovából érkezett . „A stromnitzai görög püspök a mii-
dirral, bíróval és néhány tikvehi előkelő lakossal hozzánk 
jöt tek, hogy az unió elhagyására bír janak. Ezeket látva a 
lakosok, négyet kivéve, a hegyek közé vonultak, ezek közt 
volt egy 84 éves öreg, megfogták, tüzet rak tak , és fejét a 
füst fölé tartották, mondván: ,légy igazhitűvé' és minden 
tagadó válaszra fejét mélyebre nyomták le, kiáltván : fúl j 
meg, ha nem akarsz orthodox lenni !' Ezen ténynél egy mu-
dir és egy bírónak jelenléte, súlyos vád Husni basa ellen. 
Azok, kik ismerik, és tudják, hogy bánt a Yenidjé-vardari-
bolgár katholikusokkal, nem bámulhat azon, ha sultán ő 
felsége szándékai ellenére alatta ily kegyetlenségek követ-
tetnek el." Ily bát rak a Courrier de Constantinople ! meg-
jegyzései. A sajtót szabályzó legújabb rendeleteket tekintve, 
biztos lehet az elősorolt tények valódiságáról, mert ellenkező 
esetben súlyosan bűnhődnék. Szomorú érzés lep el bennün-
ket, ha meggondoljuk, hogy ily erőszakoskodások, és üldö-
zések már két év óta nemcsak bűntelenek, de ínég ismeret-
lenek is maradhattak. A krimiai háború dicsősége, és befo-
lyása már végkép eltűnt volna ? A véres áldozatok, melyeket 
Erancziaország hozott, hogy a keletet a muszka hódítástól 
megmentse, már elfeledve volnának, hogy egy zsarnok basa, 
vagy nem egyesült püspök erőszakoskodhassék hitsorsosaink 



fölött kénye kedve szerint ? Francziaország régtől fogva a 
keleten a catholicismus hivatalos védőjének tekintetett . Ha 
védelme nem lesz erős és kitartó, Oroszországnak sikerülend 
a bolgárokat a szakadárságban, és igy hatalmában megtar-
tani, és a bolgár kérdés nem fog üdvösen megoldathatni. A 
törökök belát ják e veszélyt, de rendszeres léhaságuk, és a 
hivatalnokok ismert megvesztegethetése az igaztalanságnak 
és fondorlatoknak nyilt tért engednek. Folytonos őrködés, 
és erős kéz biztosithat csak diadalt az igazságnak, és vallás-
szabadságnak. Ezen szabadság államtörvény a Humaju-Námé 
által biztosítva volt (Ígéretben), a hatodik czikk azt mondja, 
hogy mindenki vallásgyakorlatában szabad, és senki sem 
háborittathatik vallása miatt Husni basa magaviselete nyilt 
sértése e szerződésnek és törvénynek, és a catholicismust 
védő diplomatiának ama törvényre bátran lehet és kell is 
hivatkoznia, annálinkább teheti is, mivel a basa ellen a pa-
naszok átalánosak. ,Medjmua-Havadis' kath. örmény újság 
mart. 6-án kiadott számában mondja, mikint Husni <»lyány-
nyira részrehajló a musuhnanok javára, hogy a magas porta 
előszobái folyton telvék emberekkel, kik a költséges, hosszú 
utat Konstantinápolyba csak azért tették, hogy sértett jo-
gaik orvoslását megkapják. Husni basa érezni látszik ezt, 
azért különösen a kath. bolgárok elleni kegyetlenségeinek 
oly szint iparkodik adni, mintha ezt tenni kényszerülne, mi-
vel a bolgárok tartozásaiknak a patriarchatus irányában meg 
nem felelnek. De hisz e szegény emberek az unióra térvén 
két év előtt jogosan csaknem kényszerít tethetnek arra, hogy 
anélkül is terhes adójokon, és saját lelkészeiknek önkinti 
fentar tásán kivül, még egy idegen egyház fejének tartásá-
hoz is járul janak. Kivánjuk és reményijük, hogy a franczia 
kormány itteni képviselőjének és követjének sikerüljön ez 
alkalommal is, mint sok egyébkor, az elnyomott igaz ügy 
védelmére sikerrel közbelépni, mert ha a zaklatások még 
hosszú ideig fognának tartani, a legroszabtól lehet félnünk. 

Szcntszéki határozat. 
D E C R E T U M 

I. 
feria III . die 18 junii 1865. 

Sacra congregatio eminentissimorum ac reverendissi-
morum sanctae romanae Ecclesiae cardinalium a S A NC TIK-
SÍ MO DOMINO NOSTRO P I O P A P A IX. sanctaque Sede 
apostolica indici liborum pravae doctrinae, eorumdemque 
proseriptioni, expurgationi, ac permissioni in universa Chri-
stiana republica praepositoriun et delegatorum, habita in 
palatio apostolico vaticano, damnavit et damnat, proseripsi t 
proscribitque, vei alias damnata atque proseripta in indicem 
librorum prohibitorum referri mandavit et mandat opera, quae 
sequuntur : 

Memorie di Scipione De Ricci, vescovo di Prato e l 'i-
stoja, da Agenore Gelli. Vol. 2. — Firenze, Felice le Mo-
nier, 1865. 

Aiigelo, Roman original, par Francisco De MouraSecio. 
Prohib. deer. 13 martii 1865. 

Elementos de direito ecclesiastico portuguez, pelo Dr . 
Bernardino T . da s. Carneiro. 1865. 

23 h — 
Lettre a 1' archévêque de Paris sur la situation d e 1' 

Eglise avant et après la convention du 15 septembre 1864. 
— Paris, Imprimerie de V. Coupy et Cie. Prohib. Decr. 13 
martii 1865. 

Prisca, ossia la protomartire di Roma, racconto stretta-
mente storico del primo secolo délia chiesa, j>er B. N. B. 1864. 

La politica in confessione, ossia 1' encichca ed il sillabo 
in rapporto al giubileo del 1865 ; osservaizioni del parroco 
Mongini cav. D. Pietro, dirette a monsig. vescovo di novara 
e sua Emza il card. Patrizi, ed altri loro colleghi nell' epi-
scopato cattolico. — Torino, 1865. Prohib. decr. s. Officii fer-
IV. die 13 maii 1865. 

Auctor operis cui titulus: La paroisse d ' après les saints 
canons, par M. L. Malet, curé de Mont-de-Marsan, Paris , 
Jacques Lecoffre, libraire-editeur, 1864, Donec corrigatur ; 
laudabiliter se subjecit. 

I taque nemo cujuscumque gradus et conditionis prae-
dicta opera damnata atque proseripta, quoeumque loeo, et 
quoeumque idiomate, aut in posteruin edere, aut édita legere 
vei retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut liaereticae 
pravitatis inquisitoribus ea tradere teneatur, sub poenis in 
indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO P I O 
P A P A E I X . per me infrascriptum S. I. C. a secretis relatis 
S A N C T I T A S SUA decretum probavit, et promulgari prae-
cepit. In quorum fidem, etc. 

Datum Romae die 13 junii 1865. 
Antonius card, de Luca praefectus fr . Angelus Vincen-

tius Modena ord. praed. s. ind. congr. a secretis 
Loco t Sigilli 

Die 16 junii 1865 supradictum decretum affixum et 
publication fuit ad s. Mariae super Minervám, basilicae prin-
cipis apostolorum, palatii s. Officii, curiae innocentianae val-
vas, et in aliis consuetis urbis locis, per me Aloysium Sei'a-
fini apost. cura. 

Philippus Ossani Mag. Curs. 

I I . 

URBIS E T ( »RBLS. Cum in patrocinio s. Josephi sponsi 
B. Mariae Virginis maxima populo christiano juvaminis et 
praesidii spes in dies efïulgeat, Sanctissimus Dominus Noster 
Pius Papa IX. quamplurium fidelium votis benigne annuens 
per rescriptum Secretariae Brevium die 12 junii 1855 con-
cessit omnibus christifidelibus peragentibus integro mense 
martio pium exercitium, quod in libro Romae impresso con-
tinetur cui titulus : Considerazioni delle virtù del s. Patri-
arca Giuseppe a dedicargli il mese di marzo, indulgentiam 
tercentum dierum quolibet die, plenariam vero in uno dierum 
mensis ad arbitrium eligendo, quo confessi et sacra commu-
nione refecti jux ta mentem Sanctitatis Suae oraverint. 

Nunc vero Idem Sanctissimus, ut erga tantum coelesteiu 
patronum devotio magis magisque augeatur, et illa precati-
onis methodus facilius ac latius propagetur, in audientia diei 
27 április 1865 habita ab infrascripto cardinali Praefecto d e -
menter induisit, ut easdem indulgentias virtutum exercitium 
per integrum mensem martium peregerint, ad instar illarum, 
quae mense majo in honorem B. M. V. soient persolvi, ser-
vato in reliquis tenore primae concessionis. Voluitque San-
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ctitas Sua has indulgentias animabus fidelium defunctorum 
per raodum suffragii posse applicari; et perpetuis futuris 
temporibus absque ulla Brevis expeditione valituras. 

Datum Romae ex seeretaria s. Congregationis indul-
gentiarum die 27 április I860. 

F r . Antonius M. Card. Panebianco Praefectus 
Loco + Signi 

A. Colombo secrelarius 

VEGYESEK. 
M. A. ur a Prot. egyh. és isk. lap 24-ik sz. a prot. egy-

háznak fölügyeleti jogáról a főiskolákban irja, hogy ez csak 
arra terjed ki, váljon a tanárok erkölcsösek-e, teljesitik-e 
tanítási kötelességüket, a tudomány szolgálatában müköd-
nek-e ? A tanárok kötelességeiről pedig igy i r : „teljes ere-
jükkel annak a czélnak az előmozdítására igyekezzenek, 
amely czélért a főtanoda fönn áll, egyedül arra a czélra mun-
kál janak, amelynek eléréseért az egyház az intézetet, s az 
intézetbe őket áldozataival állította s föntar t ja ." — Elfogad-
juk , mivel prot. feleinknek az ő főtanodáikban teljes szabad-
ságot kívánunk. De tegyünk alkalmazást. M. A. ur irja, hogy 
a 16-ik századi reformatio principialis reform volt az összes 
tudományban, az állami és társadalmi viszonyok felfogásá-
ban : a mi főtanodáink, és gymnasiumaink alapítása pedig 
azon czélra történt, hogy a tudomány, az állami, s társadalmi 
viszonyok felfogása kath. elv szerint müveitessék ; amint 
tehát szakadás volt a protestantismus a kath elvtől: ugy ter-
mészeti következtetés, hogy kath. gymnasiumainkban, kath. 
főtanodáinkban prot. férfi semmiféle tanszékre sem alkal-
mazható ; mert valamint a prot. tanintézekben a prot. elvet : 
ugy a kath. közép-, és felső tanintézetekben a kath. elvet 
kell keresztül vinni a tudomány minden ágaira, az állami és 
társadalmi viszonyok minden részeire ; erre pedig prot. férfi 
teljesen képtelen. Lám, mily szépen megért jük egymást, ha 
akar juk , ha a másét tiszteljük, mikor a magunkét tiszteltetni 
kívánjuk. 

Szombaton jul. 3-án tek. ngys. Toldy F . a bölcsészeti kar 
dékánja, az egyetemi könyvtár igazgatója fényes emlékbe-
szédet tartott Fe jé r György fölött az egyetem nagy teremé-
ben. Tanárok, egyetemi polgárok, és számos vendégek jelen-
tek meg ezen kegyeletes ünnepélyre, a m. királyi táblától, 
a szerzetes rendek és az átutazásban itt volt nm. főt. egri 
érsek is megtisztelték az elhunytnak emlékét. A jeles szó-
nok Fejér György irodalmi tevékenységét , papi jellemét, 
küzdelmeit, hazafiságát mélyen ható jelenetekben művészi 
előadással ecsetelte. 

A máltai lovagrend, mely Romában tartózkodik, elnö-
kül 17 szavazat között 15-el Borgia marquist választá igaz-
gatónak. Mióta I. Pál muszka czár meghalt, a lovagrendnek 
nem volt igazgatója. A megválasztott pápai bullával erősít-
tetik meg méltóságában. 

Warrington, angol nemes, anglikán, Calaisban lakott, 
hosszú elmélkedések után nemcsak kath. hitre tért, hanem 
a trappisták szerzetébe is belépett. 

Erdan, angol polgár, Timesnek levelezője, Andrea bi-
bornok-püspöknek bizalmas társalgási barátja, igy i rNápoly-
ról : „Nápolyban egyházi szakadás lesz. Vigyázzanak Romá-
ban. Tizenkétezer papnál több aláirta a nyilatkozatot, hogy 
a romai pápa canoni rendelkezései semmisek, hacsak a romai 
egyház el nem fogadja. Röviden, én mondója vagyok, hogy 
ha kiegyezkedés nem történik, szakadás lesz. Tagadni fog-
j á k ezt sokan, nem bánom, engemet az idő igazolni fog." — 
Ringassa magát Andrea méghitt barát ja a szakadás remé-

nyeiben, az ellen kifogásunk nem lehet; de az egyházi sza-
kadáshoz symbolum, és egyházi birtok szükséges; ez nincs, 
a symbolummal senki sem törődik. Az egyházzal nem a hinni 
akarók ellenkeznek, mikint a keletiek, vagy a 16-i (nem 
19-i) század protenstansai, hanem a végkép hinni nem akarók. 
Erdan Times olvasóit juniusban is aprilba küldi ; előttünk, 
tekintve a nápolyi püspökség föliratát, Erdán talán Andrea 
házi szolgájától küldetik aprilba. 

Cassagnac képviselő hivatalos jelentések nyomán be-
bizonyítja, hogy Francziaországbanjelenleg 4,963,457 gyer-
mek j á r elemi iskolába; hogy a 38,316 község közöl csak 
692 községnek nincs saját elemi iskolája; ezen községek 
azonban olyanok, hol 30 — 50 lakosnál nincs több, s a kormány 
és a szerzetesek ezen községekről is fognak gondoskodni; 
a nagy érv tehát, hogy a kényszeritett oktatás, melyre a for-
radalmárok és socialisták annyira törnek, csakhogy a szer-
zeteseket, tehát a kath. egyházat az oktatás teréről kiszorít-
sák, — — hogy tehát a kényszeritett oktatás szükséges, 
mivel a tudatlanság nagy, magától elenyészik. Mily lárma 
volna az egész világon, ha a kormány törvényül k imondaná: 
hivatalnok nem lesz, aki nem a szerzetesek iskolájában vé-
gezte tanulmányait : s mégis azt akar ják , hogy ugyanez az 
államtól oda rendelt praeceptorra nézve mondassék ki. 

Hivatalos tudósitás szerint Amerikában az éjszakiak 
részéről a bevégzett polgár-háboruban halva elesett 350,000, 
megsebesült 1,100,000 ember. A déliek vesztesége hivata-
losan még nem tudatik. Annyi vér egy eszmeért! S ezt az 
európai szabadelvűek velünk elhitetni akarnák , és még a 
yankeékről, kik közöl mindenik két angolt ér fel a ke-
reskedői szellemben. A szegény négerek csak most ismerik, 
mily jó barát ja ik ezen éjszakiak, mivel ugy öletnek általok, 
mint a vadak. Az albani püspök segélyért jött Európába, 
hogy a négereket a methodisták körmeiből megszabadíthassa. 

Kegyes adomány. 
Rékason (Pestmegyében) a jubilaeum alatt begyült : 
Pápa ö szentsége részére 1 frt 73 kr . 0. é . 
A chinai kisdedek részére a hívektől . . . . 2 f r t 76 kr. 

— a I l - ik osztálybeli iskolásgyermektől . . . . 73 kr, és az 
I-ső b) osztálybeliektől 53 kr . 

A lipót-templom építésére 1 f r t 0. é. 
Ropoli F . a chinai gyermekeknek 1 fr t 75 kr. 0. é. 

Szerkesztői tudósitás. 
Apatinból rövid, éles észrevételeket kaptunk főt. Sz. Imre urnák 

múlt félévi utolsó czikkére , s kéret tünk, hogy bár ,Nyilt rovatban' is, 
közöljük. Az író minket kér, mink kérjük a lelkes írót ; ki engedjen ? 
Nekünk nem szabad a tárgyilagos eszmecsere köréből k i lépni , nem 
szabad a személyes subsumtiok- és kérdésekkel vesződni, habár mások 
sem abba belépni, sem ezekből kilépni sehogy sem akarnának. Megbo-
csát tehát a tüzes iró, ha ez alkalommal öt a széles tárgyhoz — a sub-
sumtiok mindig ilyenek, — jutni vékony testünkkel akadályozzuk. Észre-
vételei között az utolsót : „f t . Sz. 1. ur mondja : nem vetek lándzsát 
a sorompóból kivonult ellenfél után ; scholasticus kifejezéssel válaszo-
lok : nego suppositum. Az esperes ur jól tudhat ja , hogy kath . ügyet 
illetőleg, testvérek között, személyes győzelmek érzelmeiben ti tkosan 
áradozni gyengeség, ezeket a világ elé önteni, . . . . " csak azér t 
emiitjük, hogy, ha az untató személyes subsumtiok, és személyes aucto-
ritások éles taglalásába nem bocsátkozunk, nem azt bizonyitjuk, hogy 
a sorompóból kivonultunk, hanem hogy f t . Szabó István ur érvein ki-
vül, taglalásra tárgyat nem kaptunk. Van időnk, van helyünk az ügygyei 
vesződni, ennek é lünk : másra pedig sem időnk, sem helyünk; ha néme-
lyiknek máshol kedve van a magáét keresni, húzni, nem akadályozzuk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dí j félévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótuteza 19. sz ) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldnnasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, julius 12-én. 4. II. Félév. 1865. 

TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Szentatya le-
vele az umbriai püspökökhöz. — A nagyszombati érseki 
convictus progammja az 1865/e iskolai évre. — Egyházi tu-
dósítások. — Vegyesek. 

Bölcsészeti nézetek. 
i . 

(Folyt.) 

Amit az ész elfogad mint lehetőt, amit a keresz-
ténység valóságnak vall: azt az emberiség is bizo-
nyitja. Csak tekintsünk körül s az emberek életnyi-
latkozatai, legyenek bárminő helyzetben, bizonyita-
nak róla. Mindenütt akadunk az ész és érzület oly 
jelenségeire, melyek az ész képességét, az értelem 
határait fölülmúlják. Az erénynek, hősiségnek, ál-
dozatoknak oly titkai vannak, melyek tisztán em-
beri erőkből kimagyarázhatatlanok ; de vannak az 
öröm, elragadtatás és boldogságnak is oly titkai, 
melyek nem buzogtak fel ama forrásokból, melyek-
ből rendesen meritette örömét az emberi sziv. Ta-
gadni ezeket, annyi lenne, mint tagadni magát az 
életet leginkább tapasztalható és legpopulárisabb 
jelenségeiben. Igen, mert földészek és egyszerű mun-
kások lelkében láttam a világosságnak oly sugarait, 
melyek megvakitották gondolatomat, s melyek a 
tudomány, az academiák dicsőségét elhomályosítják. 
Ezen emberek közt, kik az önösség és érzékiség 
lánczaiban, gyarlóságaik és szenvedélyeikkel foly-
tonosan küzdenek, láttam a türelem, önfeláldozás és 
szentség oly csudáit, melyeknek semmi emberi erő 
sem szolgálhat alapul. Láttam végre e siralom völ-
gyében oly egyéneknél, kiket elnyomtak a viszon-
tagságok, az örömnek oly felbuzdulását, a lélek 
elragadtatását s a boldogság oly jeleneteit, melyek 
a paradicsomot sejtetik velünk. És ez örömök nem 
földi fuvalmak szárnyain jöttek, nem a természet 
erői keltették e vidámságot, csak az Isten sugara 
támasztotta ezt a szerencsétlen zaklatottak magasz-
tosult arczán. Továbbá eme tények nem valami ritka 
jelenségek, melyek mint az erkölcsi és vallási világ 
meteorjai, valamely rendkivüli szervezetű egyénnél 

tűnnének fel: hanem feltalálhatók bármi szervezetű 
és állapotú lelkekben a társadalmi és értelmi foko-
zat bármely lépcsőjén. Miképen kell már most ezt 
kimagyarázni? A tagadó itészet ezeket felmagasz-
tosult elmebetegeknek mondja, kik saját képzelmük 
bilincseiben, értelmi magasságra és szokatlan erköl-
csi képességre emelkednek. Mi azonban követke-
zőleg magyarázzuk. Az állatiság nyilatkozataira 
azt moMom, hogy ott állati élet van, az értelem és 
szabadság jelenségeire azt bizonyitom, hogy ott 
értelmi és erkölcsi élet vagyon. Mikor pedig oly 
jelenségekre akadok, melyek sem az állati, sem az 
értelmi vagy erkölcsi életből nem eredetezhetők : azt 
kell állitanom, hogy forrásuk a természetfölötti 
vagyis az isteni, ami az emberiségbe oltatott. 

De nemcsak a keresztény emberek, hanem az 
egész emberiséget hívhatnám tanúnak azok ellené-
ben, kik váltig kiál t ják: nem létezik semmi termé-
szetfölötti. És itt idézhetem egy régi franczia püs-
pök szavait: „Amit nem akarnak — úgymond — 
elismerni az egyházban, szól róla az emberiség. 
Az emberiség telve van istenivel." Igaz , hogy a 
kereszténységen kivül nem bir az emberiség a ter-
mészetfölöttinek sem kifejtett eszméjével, sem a vég-
telen vagyis a természetfölötti után való formális 
vágygyal. De alapjában tekintve az emberiséget, 
vagy vizsgálva magát a látszatot, be kell vallanunk, 
hogy mindig hitt valamiben ami természetét fölül-
múlja s ami elméjénél magasabb. Szokásai, nyelve, 
jelvényei mind bizonyítanak a t.fölöttiről. Mindenütt 
van valami, amiről azt kell mondanunk, hogy nem 
hozta elő sem az elme, sem a tudomány, sem az ipar, 
hanem a lélek azon oldalról, mely az ég felé volt for-
ditva, vagyis inkább az égből, mely lelkének ki-
nyílt, s innen jött ama mysteriosus fény, mely a 
tévelyek tömörén is áthatolt. Az emberiség emlékeit 
tekintve, itt hasonlag be kell vallanunk, hogy első 
élete természetfölötti volt; bölcsőjében az istenivel 
volt felruházva, lebukva is e magasságból, emlékszik 
esésére s ezen emlékkel van egybekapcsolva a vágy 
régi nagyságát feltalálhatni. Helyesen mondja egy 
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költő: az ember bukott isten, aki emlékszik egére. 
„L homme est un Dieu tombé qui se souvient des 
cieux." A fiusitás által istenítve volt, a nyomor völ-
gyébe hulva, száműzetésében is a hazáról álmodik) 
a természet súlya alatt nyögve a kereszténységgel 
felkiált : hiszek a természetfölöttiben ! mig elfogadja 
az ész, vallja a kereszténység, bizonyit róla az egész 
emberiség ! 

Hátra van még a modern tudomány, mely át-
kozza a természetfölöttit, csupán azért, mert tudo-
mány. Valamint fönebb csak legfőbb vonásokban 
vázoltuk a supernaturalismus helyzetét a tagadás 
ellenében, ugy ezt is csak összeszorított arányokban 
tehetjük. 

Mi ugyan egyszerűen azt mondhatnók a tudo-
mánynak, mely ellenünk szegülve kiáltja: nem lé-
tezik a természetfölötti, hogy előttetek áll egy tény, 
terjdelmes mint a kereszténység, sőt mint maga az 
emberiség ; mig ti egy magatok vagytok ; mondhat-
nók, ti kik tegnapiak vagytok, miképen merészelitek 
tagadni azt, mit Krisztus óta millió és millió szel-
lem állitott, hitt és természetfölöttinek vallott, amit 
az emberiség bölcsőjétől kezdve mai napig vall. U g y 
látszik biztosabban áll meg ellenetekben a hit, mely 
mint keresztény 18 századot, mint emberi 60 szá-
zadot mond magáénak. Ezen érv, mert tény, nem 
hátrál sem az ész, sem a tudomány okoskodásai 
előtt. E tény birtokában transcendentalis megvetés-
sel felellietnők, hogy ime a tény, hogy létezik a su-
pernaturalismus ; de ezen modort mi nektek hagy-
juk , megszoktátok, tartsátok meg, minden szél-
irányba azt kiáltva, ,nem létezik, lehetetlen, hogy 
létezzék a természetfölötti.' Azonban kibontakoznak 
a tagadó tömegből s ujjokkal gondolkozó homloku-
kat érintve mondják: igen e tünemény grandiosus, 
de kérdés, ha váljon igazolható-e az ész előtt? Ha 
váljon ezen épület alapja a bizonyosság földében 
van-e ? Igaz, hogy a természetfölötti, mint tény mu-
tatkozik, de hol az okok, melyek támogatják? Ezek-
kel már lehetne szóba ereszkedni; hanem a tudo-
mány jogaira támaszkodva minden kutatás, vizsgá-
lat, szemlélés nélkül azt kiáltani: ,agyrém, képzel-
gés, lehetetlen,' akármit mondjanak ezen modorra a 
tagadás hősei, saját nevén nevezzük azt kiáltva rá, 
,hogy ez csatavesztés, hátrálás a tudomány terén.' 

Okoskodásuk egyébiránt következőleg alakit-
ható össze. „Minden valódi tudománynak és igaz 
történetnek az az elve, hogy mi nincs a természet-
ben, az semmi, hogy az semmibe veendő. Kik ezen 
elvet nem vallják, ne nyúljanak könyveinkhez, s 

mi sem nyugtalankodjunk ellenvetésük miatt, mert 
nem ő nekik irunk. H á m i nem bocsátkozunk dis-
cussioba, ez onnét van, mert lehetetlen ezt tenni azon 
váltig elfogadhatatlan tétel elfogadása nélkül, hogy 
a természetfölötti l e h e t s é g e s . " Azután. „Mióta 
keletkezett a lét, minden ami történt e világon, csak 
a lét törvényeinek szabályos kifejlése. Ki olyanokról 
beszél, mik a természettörvényei fölött vagy azokon 
kivül vannak, ellenmondást állit föl, mintha mondaná, 
hogy az állagok (substantia) rendjében van valami 
istenfölötti." Végre egy harmadik. „A természet 
mind az, ami létezik. Lehetetlen tehát felfogni, hogy 
létezzék valami, ami a természet törvényein kivül 
volna." 

Mit vélnénk két ügyészről, kik vádlottjukkal 
igy bánnának.? Az első azt mondaná: „uraim! én 
azt állitom, hogy a vádlott bűnös, mert ha nem bű-
nös, abból az következnék, hogy őt ártatlannak 
nyilványitsák ; hanem ártatlannak nyilvánitani őt 
lehetetlen, belátják önök is, mert hiszen bűnös." A 
másik pedig azt mondaná: „Uraim! nem bizonyítom 
be, hogy a vádlott bűnös, mert ha ezt tenni szándé-
koznám, azt tételezném fel, hogy lehetséges kétel-
kedni bűnössége fölött; már pedig itt kételkedés nem 

r 
tételezhető fel, mert a bűnösség nyilvánvaló." Epen 
ilyen a naturalismus ügyvédeinek a védelme. „A ter-
mészetfölötti semmi ; mert ha valóság lenne, abból 
az következnék, hogy a természeten kivül vagy fö-
lötte kellene valamit megengedni; hanem ezt meg-
engedni lehetetlen, mert a természet nem egyéb, 
mint ami létezik." Hanem hisz épen ez a kérdés. 
Mások vakmerőbbek. Sohasem kell — halljuk mon-
dani — fejtegetni a supernaturalismust, mert e tárgy 
taglalása azon gondolatra vezetne, hogy még nincs 
eldöntve; pedig a független tudomány már régen 
eldöntöttnek tekinti: a tudomány összességének ered-
ménye az, hogy nincs természetfölötti." E két tétel-
ben pontosulnak össze a naturalismus érvei. Nem előző 
bizonyitás eredméuyének veszi a supernaturalismus 
tagadását, hanem mint következő bizonyitások ki-
induló elvét. Sic volo, sic jubeo ect. Ez azon „uj 
itészet" „modern tudomány," ezek azon újkori bál-
ványok, melyek előtt leborulni szoktatok, másokat 
is rákényszerítve; de mi nem ismerjük el ezen új-
kori babonát, elméitek oraculumai nem találnak hí-
vőkre közöttünk. Nekünk érvek kellenek, s én ün-
nepélyesen kijelentem, hogy ti nem mondtatok még 
érvet. Azt mondhatjuk tehát: ,habemus confitentem 
reum,' mert nem akarja igazolni magát, sem állítá-
sait bebizonyítani. 
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A bizonyitás ezen elkerülésénél kissé tisztességesebb 
modor, azt kiáltani ki, hogy a supernaturalismus lehetetlen. 
Az adós nem akar fizetni, kijelenti fizetési tehetetlenségét-
Igen azért nem bizonyittok, mert nem tudtok. A tudomány 
határaira viszitek a terrnészetfölöttit, s a tudomány nevében 
száműzitek az elmékből, a civilisatioból, s miután ti semmit 
sem ismertek el egyebet, csak ami a tudományból eredt, nem 
fogadjátok el a supernaturalismust. Ezekre csak azt kérdez-
zük : van-e a világon tudomány, mely elvethetné az igazsá-
got, és váljon mi nagyobb rabszolgája az igaznak, mint 
épen a tudomány ? Ha már most igaz a kereszténység, ha 
igaz egészen, alapjától csúcsáig, ha csakúgy igaz természet-
fölötti koronájában, mint természeti alapjában, miképen me-
részlitek, honnan vettétek a jogot : kitörülhetni a keresztény-
séget az ismeretek, a valóság könyvéből '? Ar ra van jogotok, 
hogy elfordulva tőle, másfelé időzzetek gondolataitokban ; 
de az igazságot, bárhonnét is jöjjön az, kötelesek vagytok 
tiszteletben tartani. A természetfölötti pedig igaz, mert kö-
zöttünk van, érezzük jelenlétét és hatását. Talán csak azért 
lehetne elvetni, mert a gondolat nem bir felőle közvetlen 
intuitioval, mint a mennyiségtani vagy természettani igaz-
ságokról ? Ámde a tudomány terén mennyi tá rgy vagyon, 
mit közvetlenül nem szemlélhetünk, hanem mindenütt az 
okozat biztositja az okot, a tünemény bizonyit a lényegről, 
a mozgás erőről tanúskodik, habár nem lehet ez okot, a lé-
nyeget, az erőt sem kézzel érinteni, sem szemmel látni. Miért 
nem létezhetne tehát szintúgy a természetfölötti, mint bár-
mi más titokteljes valódiság, mely azonban önmagában in-
tangibilis, miért nem fogadhatná el ezt a tudomány, az ész, 
miután az azt bizonyitó tanukat látja, érintheti ? Ha mind-
amellett tagadni akar já tok a természetfölöttit, és csupán 
azért, mert az kezekkel érinthetlen : akkor tagadni kell a 
lelket, mert ezt sem lehet érzékeinkkel észrevenni, magá t 
az Istent, mert ez mindenekfölött láthatatlan. Ezen romboló 
elv vezérlete mellett egész idáig kell eljutnotok, s ha ti nem, 
bizonyosan oda ju tnak azok, k ik hévvel hirdetett elveteket 
magukévá teszik. Nem sokára ezen fegyverrel, melyet ti a 
természetfölötti valóság ellen forgattok, meg fogják támadni 
amaz igazságokat is, miket most elismertek magatok is. Bi-
zonyosan támadnak oly sanyarú elmék, kik a természetfö-
lötti világ elvetése után, az erkölcsi, a metaphysicus és a 
psychologicus világot is tagadni fogják, és irtóztató üresség 
támad az ember lelkében, semmi sem marad, mit imádjon, 
csupán a tapintható valóság, s ezen bálvány előtt fog lebo-
rulni. Ily iszonyú romlás üget a supernaturalismus tagadói 
után, oh, hogy meg nem értik, miszerint ily magasságban 
rombolva, esésükben a romok iszonyú pusztítást visznek 
véghez, s hogy szavuk, melylyel haladást hangoztatnak, azon 
értelmi eláljasodás és bölcseleti orgiákat fogja eredményezni, 
miket megélhetnek még ők magok is. Oh ne feledjük, hogy 
a természetfölötti teszi legnagyobb dicsőségét az emberi el-
mének, hogy ez minden fönséges és magasztosnak forrása, 
hogy a supernaturalismussal emelkedhetik szüntelenül, mert 
ezen haladás a végtelenhez vezet, ami központja a minden-
ségnek és az emberiségnek isteni tetőzete. Ha leveritek ezen 
koronáját , nagyobb, magasabb lesz az emberiség ? Ne ámít-
suk magunkat , a természetfölötti nélkül az emberiség annyi 
mint test fej nélkül. Hisz ott vannak a pantheismus és ma-

terialismus iszonyú hidrái, ezek elegendőleg mutatják, hova 
juthat az elme, ha elveszti polaris fényét, ami e földön a ter-
mészetfölötti igazságok és tények öszvege. Ha megmaradtok 
ez uton, eléritek a pogány civilisatiot, melynek minden mű-
veltsége, tudománya csak arra szolgált, hogy megvilágosít-
sák erkölcsi sülyedésöket. Ha eme nagyság, mely az iste-
niségtől való megfosztásban áll, nektek elég, akkor csak 
haladjatok eszméitek után a tudományos müveit mundanis-
musig, hanem bennünket hagyjatok meg ami természetfö-
lötti, ami keresztény nagyságunk- és méltóságunkban. 

Zádori János. 

Szentatya levele az umbriai püspökökhez. 

P I U S PP. I X . 

Venerabiles fratres, salutern et apostolicam benedi-
ctionem. 

Inter angores, quibus undique premimur in hac pugna 
suscepta adversus potestates tenebrarum, quae catholicum de-
lere nomen, et ipsius humanae societatis fundamenta convel-
lere nituntur, suavissimum percepim is solatium ex iis fidei, 
caritatis, fiduciae, observantiae sensibus, qui dum e singulis 
pene litterarum vestrarum verbis emicant, tam belle respon-
dent ei magnanimitati, qua hostium Ecclesiae violentiae et 
insidiis restitistis, illiusque et istius sanctae Sedis iura stre-
nue vindicastis. Nam licet abundaverint in vobis Christi pas-
siones, nihilque intentatum relictum fuerit, ut abstraheremini 
ab obsequio debito huic veritatis cathedrae ; minae tamen, 
angustiae, direptiones, carceres, pericula quaelibet, nec a 
Christi caritate vos separare potuerunt, nec a Nobis seiun-
gere ; immo libertate, qua ipse nos liberavit, eo impensius le-
gatione vestra functi estis, et eo arctiore Nobis caritate co-
pulati, quo validiore incursu oppugnati fuistis. Cuius quidem 
egregiae firmitatis splendidum etiamnum testimonium exhi-
buistis per datam epistolam, qua adeo libenti gratoque animo 
accepis8e significatis documenta Nostra, ut non modo ple-
nis8Ímo assensu iis adhaerere profiteamini, sed etiam spon-
deatis, curatores vos esse pro viribus, ut ita fidelium animis 
ilia insideant, ut qui in viam perditionis abierunt, ad rectum 
salutis tramitem eorum opera revertantur. Vos profecto sic-
uti et ceteri f ra t res nostri qui vobiscum ita decertant, estis 
firmum Ecclesiae praesidium, estis corona, gaudiumque 
Nostrum, quo tam iucunde afficimur, ut in vividiorem inde 
spem erigamur proximae illius victoriae, quam divina oracula 
in inferorum conatus prolata, et validissimum Immaculatae 
Deiparae patrocinium spondent Ecclesiae. Dignum hoc la-
borum vestrorum praemium vobis toto animo ominamur, et 
iuge interim coeleste auxilium ad illud comparandum vobis 
a Deo adprecantes, divinae gratiae auspicem, praecipuaeque 
Nostrae benevolentiae pignus unicuique vestrum, venerabiles 
fratres, omniumque dioecesibus benedictionem apostolicam 
peramanter impertimur. 

Datum Romae apud s. Pe t rumdie 11 martii 1865, pon-
tificatus nostri anno X I X . 

P I U S P P . IX. 
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A nagyszombati érseki convictus programmja az 
186 5/6-i iskolai évre. *) 

O főmagassága, Magyarország bibornok-herczeg-pri-
mása, a hazai ifjúság valláserkölcsös nevelésének ügyét 
szivén viselvén, és atyai gondjainak egyik főtárgyává tevén, 
elhatározta a Nagyszombatban általa alapított, és már 15 év 
óta fönálló, de mindeddig szűkebb térre szorított érseki con-
victust már a jövő 186s/e évre nagyobb mérvben átalakítani. 
És miután az itteni papneveldének Esztergombai áttétele 
által a convictus helyiségei tágasb tért nyernek, ennek czél-
szerü ujonnani szervezése akkint foganatosittatik, hogy a ne-
velészet czéljainak teljesen megfelelhetend, és a növendékek 
mind szellemi mind testi képzése minden méltányos igényt 
kielégitőleg eszközöltethetik. 

A szellemi s különösen az értelmi képzésre nézve ki-
válólag azon előnyös körülmény nyújthat a t. cz. szülőknek 
biztosítékot, miszerint a convictusban az érseki egyházmegye 
ugyanazon áldozárai kezelik a nevelést, kik egyszersmind a 
convictushoz szorosan kapcsolt érseki felgymnasiumnak ta-
nárai, úgyhogy a gymnasium igazgatója egyúttal a convi-
ctus kormányzója, a tanárok pedig a növendékek fölügyelői, 
kik velők közeli érintkezésben levén, minden tekintetbeni 
kivánt fejlődésökre sükeres hatást gyakorolhatnak ; és mind 
a tanitás mind a nevelészet terén szerzett tapasztalataik- és 
átérzett hivatásuknál fogva az erkölcsi, tudományos és testi 
nevelést a legsikeresebben vezethetni remélik. 

Az osztályonkint külön tantermekbe sorozott növen-
dékek saját iskolai tanáruk gyámolító és segitő gondviselése 
alatt állnak, és mindenben a korszerű nevelészeti s müveit 
társalgási igényeknek megfelőleg atyai vezényletben része-
sülnek; más tanárok ismét a hálótermek, az ebédlő, ruhatár, 
az élelmezés, a szórakozási helyek és az ezek körüli rend és 
kellékek fölött ügyelnek. 

Az értelmiképzésnek több rendkívüli segédszerével 
bir az intézet, u. m. az illető tanárnevelök által eszközlendő 
magánismétlések, az idő czélszerü beosztása, a tantár-
gyak gyakorlati alkalmazása, könyv, természet és mértani 
gyűjtemények, melyek időnkint a kor igényeihez képest 
növekednek. 

Az érseki felgymnasium által kiadott osztály- s érett-
ségi bizonyítványok teljes államérvényességüek. Az előadási 
nyelv a tanodában a magyar. A convictusban azonban a ma-
gyar nyelven kivül a német s más európai nyelvekre is, kü-
lönösen a franczia nyelvre, kiváló gond fordittatik, s ezeken 
az ifjak külön dij nélkül vesznek részt. 

Az aestetikai bővebb képzés végett minden növendék 
a rajzolás-, gyors- és szépirászati, műének-, táncz- és test-
gyakorlati oktatásban szintén külön dij nélkül vesz részt. 

A zenészet- és vívásban mindegyik saját költségén mér-
sékelt dij mellett vehet az illető mesterektől oktatást 

A növendékeknek erkölcsi viselete-, a tanulmányok -
bani előmenetele- s egészségi állapotáról a szülők az intézet 
előjárói által havonkint értesíttetnek. 

Az intézeti épület már keletkezésénél fogva dicsőem-

') A főt. elöljáróság kívánságára közöljük e z t ; úgyis, ha valaki 
fiát ezen nevelő-intézetbe adni akar ja , azonnal a főt. plelíanos urakhoz 
folyamodnak tanácsért, s a lelkipásztorok üdvösen használják befolyá-
sukat, ha a szüléknek ezen neveidét a ján l ják . Szerk. 

lékü Mária Terezia királyné által e czélra állittatván, a maga 
nemében páratlan és legczélszerübb szerkezetű, melyhez 
közvetlenül a szórakozásra alkalmas kert és tágas gymna-
stikai tér van csatolva ; a gymnasiumi tanoda, a házi kápolna 
egy födél alatt közvetlen összeköttetésben áll a neveidével. 
A tan-, háló- s éttermek számosak, terjedelmesek, szárazak, 
könnyen szellőztethetők, télen füttetuek. A hálótermekben 
az ágyak deszkafalazat- és függönyökkel vannak egymástól 
elkülönözve, és a termek éjen át lámpával világítva. 

Az élelmezést illetőleg délben rendesen három, vasár-
s ünnepnapokon, valamint kedd- és csütörtökön négy, estve 
pedig két tál fris főzetü ételből álló elégséges, egészséges és 
tisztán kezelt élelemről, sőt reggeli kávé- s uzsonnáról az 
intézet gondoskodik. 

A fehérruha minden héten legalább kétszer, az ágy-
ruha minden második héten változtatik. 

A tisztaság, egészség, rendföntartás tekintetében a nö-
vendékek gyakrabban láb- és kádfürdőt vesznek, hetenkint 
legalább négy napon, a nyári évszakon át többször is, majd-
nem naponkint, a házi kertbeni te3ti mozgáson kivül, szabad-
ban nagyobb sétát tesznek, és e körül, valamint a testi ápo-
lást illetőleg mind egészséges, mint beteg állapotban nem 
csak a növendékek gyengéd gondviselésben részesülnek, ha-
nem a cselédek is czélszerü fölügyelés alatt állnak. 

Az intézeti orvos, kit közbizalom környez, naponkint 
egyszer, ha szükséges, többször is látogatja az intézetet ; és 
egészségi szempontból befoly tanácsaival az élelmezés-, a 
helyiségek rendezése- és az egyes növendékeknél egészségi 
szempontból tán szükségesnek mutatkozó gyakoribb séták 
száma- s idejére. 

Külön kimenet, a városba a szülők vagy rokonok kí-
vánságára engedtetik meg. 

A gymnasium minden osztályába vétetnek föl növendé-
kek kellő tanodai bizonyitványok mellett. 

Az évpénzt illetőleg fizettetik: 
Élelmezés, mosás, orvoslás, gyógyszerek, szolgálat, 

műének, gyors- és szépirászat, gymnastikai s a franczia 
nyelvbeni oktatás fejében egész iskolai évre 300. ft. o. é. — 
A zene- és vivásbani oktatásért előleges egyezkedés szerinti 
külön dij fizetendő, valamint, ha tán a növendék hosszasb 
betegsége tetemesb költséget igényelne, ezeket részben a 
szülők pótolják. 

Az iskolai könyveket vagy a szülők, vagy azok meg-
bízásából a fölügyelők szerzik meg. 

Az évpénz fele a fölvételkor tétetik le az alulirt igaz-
gatónál, másik fele február végén kézbesítendő. 

Az írószerek- s egyéb apró szükségletekre megkíván-
tató költségeket a t. cz. szülők a fölügyelőnél tehetik le. 

Elhozandó tárgyak : Legalább 4 lepedő, 2 fejvánkos, 4 
vánkoseziha, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 1 ágyterítő, 1 mat-
racz, télre 1 pakrócz vagy dunna, 8 pár fehérruha, 12 zseb-
kendő, 6 törülköző, 12 pár harisnya vagy kapeza, 4 asztal-
kendő, 2 fésű, 1 haj- 1 fog- 1 ruhakefe, 2 köpeny, legalább 
2 téli és 2 nyári felső öltöny, 4 nadrág, 3 pár lábbeli, 3 nyak-
kendő, 1 pár téli és nyári kesztyű, 

A fölvétel történik az intézet kormányzójánál, végha-
táridő f. é. october 1. — Mindazáltal fölszólittatnak a t. cz. 
szülők, kik gyermekeiket ez intézetbe adui kívánják, hogy 
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ebbeli szándékukról biztosság okáért a kormányzót, minél 
előbb, s legalább még augustushóban tudósítsák. 

Remélbető, miszerint az intézet magasztos föladata, a 
valláserkölcsös nevelés fontossága s átalában a józan neve-
lészetnek ez intézetben fölkarolt érdekei mindazok figyelmét 
fölkeltendik, kik ez ügy szentségét érdekkel kisérik ; és szá-
mosaknak bizalmát kivivandják, kik gyermekeik szilárd 
jellemképzését, korszerű művelődését s boldogságát eszkö-
zölni s lehetőleg biztosítani óhajtják. 

Kelt Nagyszombatban 1865. april 30. Aschner Tiva-
dar, s. k., pápai t kamrás, érseki gymnasiumi igazgató éá 
convictusi kormányzó. Hidasy Kornél, s. k., convictusi elő-
járó és tanár. Scharnbek János, s. k., convictusi előjáró 
és tanár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége Bocsor Antal szekszárdi plébánosnak a ,de 

Ságha in Scepusio' nevű préposti czimet legkegyelmesebben adomá-
nyozni méltóztatott. 

EGER, julius 3-án. *) Szerkesztő ur kétségkívül ol-
vasta nt. Ludányi Antal esperes urnák legújabb, az Idők 
Tanuja junius 30-i számában közzétett, szerzőjéhez ugyan 
inkább mint egy, nagygyá lenni akaró katholikus laphoz, 
méltó remekmüvét. Kioszt abban a jó esperes ur mindket-
tőnket, de mégis különösen ellenem önti ki haragjának egész 

' ) Senki sem tagadhatja , hogy az ismételt, a nyilt, az eltakart , 
de mindig nyugtalanító, mindig faggató, mindig szemrehányó monda-
tocskák, czélzások között és után, lelki nyugalmunkat megtartva, fele-
selésekkel a nyájas olvasót nem untat tuk. „Multi gloriantur secundum 
earnem," szabad legyen ezen viseletünkről mondani „et ego gloriabor, 
in hac substantia gloriae," (2 Cor. 11, 17, 18.) még akkor is, ha mint 
némelyek tevék, az egyszeri, egyszerű nyilatkozatot sem engedték 
volna meg nekünk, mint például ft . Girk Alajos plébános ur. A megve-
téssel irott nyilatkozatokra sem indultunk meg, melyek (p. o. f t . L. A. 
esperes urnái) már annyira mentek, hogy nevünknek ínég a szokásos 
,t.' betűt is megtagadták, és ezt a világ előtt, és ez testvértől, és ez 
mai időben. Pedig „Hebraei sunt ? et ego. Israelitae sunt ? et ego. 
Semen Abrahae' sunt ? et ego. Ministri Christi sunt ? ut minus sapiens 
dico : plus ego ; in laboribus plurimis, praeter ilia quae extrinsecus 
sunt, instantia mea quotidiana." (2. Cor. 11.) Részünkről elég a múlt-
ról, elég a mult mellett, a mult ellen : maradjon a tárgy j tegyen, ál-
dozzon kiki, amint lelkismerete sugalja, s tisztelet a ténynek, a meg-
győződésnek, az áldozatkészségnek ! Később szólhatunk a tárgyról, 
az alapítást ugy is elvben mindenki vallja. Az Isten, az ügyszeretet egye-
síteni fog mindnyájunkat. A két ut t a 1 á n egy czélra vezet. Keposita est 
haec spes in sinu meo. Ha főt. Ludányi Antal ur azok után, miket az 
első levelében irt, veszteg tud maradni, nem volna u j párbaj ; de ő 
kitűnni akart , azért tisztelt személyiségén kivül semmit sem hozott fel, 
ezt is saját modorában. Amit ellenünk irt, azt fel sem vesaszük ; le-
gyen ineg neki az ő elmeszüleménye ; de íróink akarat já t tisztelni, nekik 
kivált ha oly méltatlanul illettetnek, mikint főt. Ludányi A. esperes 
ur tette, ily rövid nyilatkozatra tért engedni elkerülhetetlen kötelessé-
günknek ismerjük. Gondoljuk, óhajt juk, hogy evvel az utolsó szó fog 
hangzani, s mi a dolog után látni fogunk, s velünk mindenki. Szerk. 

2) Kár, hogy nt. Ludányi Antal esperes urnák ezen, ugy az I . T . 
folyó évi 111 számában megjelent iratai hamarább nem lá t tak napvi-
lágot, miszerint az egri albumba, hol nt. Ludányi Antal esperes urnák 
minden irodalmi termékei elszáinlálvák, még azok is, melyek még t o l l 
a l a t t vannak, (bizonyosan valami pajkos megleste, min dolgozik a 
tudós esperes ur, s ugy súgta be) írójuk neve alatt bejegyeztethettek 
volna. n . 
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özönét. — Azonban ne ijedjen meg szerkesztő u r ; nem 
szándékom a kellemetlen polémiának, ön által oly férfias 
önmegtagadással, s a jövőbe vetett alapos bizalommal elej-
tett fonalát felvenni. Nem, én nt. Ludányi Antal esperes 
úrral nem polemizálok ; nem polemizálhatok a következő 
okokból : 1.) mert én nt. Ludányi Antal esperes úrral vitát nem 
kezdettem; én öt csak mint közelfekvő, s eléggé különcz 
példát hoztam fel nézeteim gyakorlati igazolására ; de vele 
a dolog érdeméről vitázni eszem ágában sem volt ; hiszen a 
főkkel elejtettük a vitát, mit ünyölödnénk a segédekkel ? 
2.) mert azon polemicus műnyelv, melyet nekik alkalmazni 
tetszett, a mi szótárunkban, sőt átalán a müveit, és hozzá 
még katholikus férfiak szótárában nem találtatik, és keil, 
hogy ne találtassék ; világos tehát, hogy nt. Ludányi Antal 
esperes, úrral vitáznom — elvonva levele tartalmától is — 
erkölcsileg lehetetlen ; 3.) mert nt. Ludányi Antal esperes 
urnák azon — az én felszólalásomra különben nem alkal-
mazható — idézetét, hogy „a gúnyirat, még nem czáfolat" 
azzal kell — vonatkozva az ő levelére — kiegészítenem, 
mikint „a személyeskedés nem polémia, a durvaság pedig 
nem argumentum;" 4.) s mert nem vagyok hajlandó az esperes 
urnák megadni azon örömet és dicsőséget, hogy vele vitáz-
zak, s összehalmozott sértegetéseit, fonákságait e lapok te-
rén, habár csak idézetlcint is reproducáljam ; végre 5.) mert 
ha nt. Ludányi Antal esperes ur személyének, s iratainak 
azon fontosságot tulajdonítanám, melyet ő oly önelégülten 
negélyez, s t. L.-y A. ur elkezdve a Tanodai lapoktól reá 
halmoz, akkor nem a lapok terén, hanem másutt kellene az 
ellenem intézett személyes bántalmazásokért elégtételt ven-
nem. Ezen okok, ugy a nt. Ludányi Antal esperes ur czik-
kének tartalma, de még azon tény, hogy a kikeseritett vitát 
tényleg elejtettük, ugy hiszem, eléggé igazolják nt. Ludányi 
ur ellenébeni magamtartását; egyszersmind az esperes ur 
levele ujabb bizonyítéka azon nézetemnek, hogy az I. T.-át, 
mely folytonfolyvást nyitva áll ily marakodó vitáknak, előfi-
zetéssel ne pártoljam. A t. közönség, 2) mielőtt Ítélne, szives 
lesz az én felszólalásomat, (1. Religio 41 sz.) a nt. Ludányi 
Antal esperes ur levelével összehasonlítani, s akkor könnyen 
kitalálandja : melyik a gúnyirat, és hol van a férfias, az ügy 
fontosságától áthatott illedelem és komolyság, és hol a „ma-
kacs, veszekedő, stb. szószapori tás." . . . . 

Záradékul, és használva az alkalmat, felhatalmazom 
önt, hogy kijelenthesse, mikint a tervezett nagy napilap 
megalapításához három éven át ugyanoly összeget ajánlok 
fel, milyennel nt. Ludányi Antal esperes ur, és kerülete az 
I. T. segélyezéséhez járultak ; sőt, ha az idők jobbra fordul-
nak, azt gyarapítani is fogom. n. 

SZABADKA, jul. 1-én. Vegye tudomásul főt. szerkesztő 
ur, hogy Kalocsai főmegyének szabadkai kerületi papsága 

' ) Feltűnő, hogy az esperes ur," ki a „Religio" szorgalmas olva-
sójául tünteti fel magát, engem „egri levelezőnek" léptet elő. Tisztes-
séges dolognak tartom ugyan, ha valaki a Religionak, jelen szerkesz-
tés választékossága mellett, levelezője lehet ; én mindazáltal e meg-
tiszteltetést, mint meg nem érdemeltet, el nem fogadhatom. Ad vocem : 
,szorgalmas olvasó.' Mellesleg megérintem hallomás után, hogy ön 
csakugyan tévedett, mert — mint mondják — a harsány! kerület pél-
dánya a Religioból nt. Ludányi Antal esperes ur neve alatt jár . n . 

Er tem a közönség azon részét, mely bennünket közelebbről 
nem ismer ; mert kik ismernek, már Ítéltek is. . . . TX. 
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május 30-án Ludason tartott kerületi gyűlésében, a kath. 
szentügy és érdekek megvédésére régen óhajtott s most már 
nyilt vitatás alá került tekintélyes, nagy, független kath. 
politikai lap megalapításának eszméjét örömmel üdvözölte, s 
az eszme keresztülvitelét, vagyis magát az alapítást illető-
leg, egyhangúlag a szepsi kerületi indítványt helyeselte, el-
fogadta. A kerület 21 tagja közöl csak 9-en jelenhettek meg 
a gyűlésen, kik is három éven át évenkint 80 frttal akarnak 
járulni a nevezett nagy s független lap megalapításához. 
Ennyit röviden. 

M. J. 
DUBLIN, jun. 21-én Jelenthetjük, hogy Stafford-club-

ban egy jelentékeny meeting tartatott, hol elhatározva lön kü-
lönféle helyeken, különösen Londonban gyülekezeteket tar-
tani, melyekben a katholikusoknak, különösen a szegények 
törvényére vonatkozó sérelmei fognak tárgyaltatni, melyek 
a parlament elé lesznek terjesztendök. Isten és a boldogsá-
gos Szűz legyenek segélyünkre, mert a szegények egyedüli 
vigasztalásáról van szó, miután mindent veszítettek. Oh ! 
ha mindazok, kik Anglia megtéréséért imádkoznak, segíte-
nének imáikkal ezen a szegény katholikusok érdekében kez-
dett munkának ügyében ! Nem megtérésről van szó, az igaz, 
de ennél többről, hogy a hitben és kegyelemben megtartas-
sanak azok, kik máris az egyházhoz tartoznak, és hogy ezen 
hitet, és kegyelmet gyermekeikre átszármaztathassák. — 
Sajnálatra méltó, hogy a leveleinkben többször felemiitett 
Fenian-társulat katholikusellenes merészsége oly fokra hágott, 
hogy az orangistákkal versenyez, melyeknek pedig halálos 
ellenségének tart ja magát. Skibeerenben Irhon legdélibb ré-
szén a feniánisták a város egy terén nyilvánosan megégették 
egy áldozár arczképét, mivelhogy nem mutatta magát eme 
társulat barát jának, melynek már oly számos fiatal ember 
lett áldozatává. — Az orangisták társulata Dublinban mult 
hó közepén tartott gyűlést, és felszólítást intézett tagjaihoz, 
mely a rend (!) nagymestere Enniskillen gróf által van alá-
írva, és a képmutatásnak s forradalmi merészségnek való-
ságos mintaképe. Például, mit tartsunk eme mondat vakme-
rőségéről: „Noha a belfasti lakosok nagy része az orangisták 
társulatával többé vagy kevésbé van összeköttetésben, mégis 
bebizonyult, hogy az orangisták szövetségéből a belfasti za-
vargásokban egysem vett részt." (Folyt.) 

DRINÁPOLY, maj. 20-án. Az itteni kath. bolgár mis-
siót, mely két év óta áll fenn, hat lengyel áldozár képezi a 
„feltámadás" szerzetéből, kik Romából jöttek. Van egy ká-
polnájuk, melyet a bolgárok siirün látogatnak, és ta-
nodájuk 50 gyermek számára. Daczára azon nehézségeknek, 
melyeket az itt befolyásos görög papok, és orosz ügynökök 
elébök gördítenek, a drinápolyi missio a kath. hitterjesztés-
nek központjává lehet, ha kellő segélyben fog részesittetni. 
A nem egyesültek közötti tudatlanságot, és miiveletlenséget 
vallási tekintetben alig vagyunk képesek kellő szavakkal 
festeni. Majd mindannyian a bolgárok közöl, ha templomba 
mennek, két,három kis viaszgyertyát hoznak magával. A tem-
plomba belépve anélkül, hogy turbánjokat levennék, elmen-
nek sz. Illés képéhez. Itt a hajtogatások, karok mozdulatai-
nak megszámithatlan sokasága után meggyújt egyet a gyer-
tyákból, és megcsókolja a képet. Innét Üdvözítőnk és a bold. 
Szűz képeihez mennek hasonló taglejtések között ugyanazt 

téve, és végig járván a többi képeket is, sok közölök elmegy 
anélkül, hogy megvárná a sz. miseáldozatot A többi nézi, 
mit tesz a pap, s időnkint egy egy : Hospodi pomiluj-t han-
goztat. Csak urfelmutatás alatt veszi le fejéről a turbánt, 
de őrizkedik a térdeléstől ekkor is, nehogy ez által a latinok 
követője legyen. Mi is, nehogy botrányra adjunk alkalmat, 
födött fővel jár tunk a templomban és csókolgattuk a képe-
ket. Azt gondolhatná valaki hogy nem Isten imádására, ha-
nem kizárólagosan a képek tiszteletére jönnek ide. Mennél 
tarkábbak, mennél vegyesebb és rikítóbb színezetűek, annál 
nagyobb tiszteletben részesittetnek. Énekük fülhasitó. — 
— — A bolgárok vallási ismereteik a legalsóbb fokon 
állanak. Átalában hiszik, hogy szent Szűz a liliom illatától 
fogamzott, igy magyarázzák a megtestesülés hirdetését áb-
rázoló képeken látható liliomot, melyet Gábor arkangyal 
tart. Mig a papok között is vannak, kik nem tudják a mise 
alatt mikor változik a kenyér és bor Urunk testévé és vé-
révé. Azt vélik, hogy mindjárt az offertorium után, mely 
nem az oltáron, hanem egy mellék asztalon történik, és mi-
dőn innét az elemeket az oltárra viszik, azt kivánják, hogy 
a nép már akkor imádja azokat. Az erkölcsiséget a böjtök 
hosszúsága és szigora szerint mérik, itt is nem a mennyi-
ségre, csak az étkek minőségére tekintenek. Azt hiszik, 
szabad akár hányszor napjában, és bármennyit is enni, csak 
böjties legyen. Meg kell ellenkezőleg vallani, hogy sokan 
minden tekintetben egész a végelerőtlenedésig böjtölnek. A 
paráznaság bűnei, s a lopás itt gyakori, és oly bűnök, me-
lyek ellen a gör. n. egyesült papok hasztalan küzdenek. — 
Katholikusaink közöl hála Istennek, vannak már most töb-
ben, kik tudják, mit tesznek az istenitisztelet alatt, kik nem 
elégszenek meg csak a képek csókolásával, hanem imádkoz-
nak, és imádják a szentséget, és kik tudják hogy egyedül a 
böjt által nem tesznek eleget kötelességüknek, hanem meg-
tart ják az Isten és egyház egyéb parancsait is. Atyáink 
örömmel látják, hogy fáradozásaik gyümölcsöt kezdenek te-
remni, csak azt kell óhajtanunk, hogy a bö aratáshoz mun-
kások is elégséges számmal legyenek, és hogy az egykor 
annyi hévvel és buzgalommal felkarolt bolgár vallásügyétel 
ne hanyagolják, hanem a nyugottról tehetség szerint gyá-
molitsanak bennünket. 

ÓCEÁNIÁI missiok. — Uj-Seeland, a Northam fedé 1-
zetén, jul. 14-én 1864. (t. Poupinel atya levele t. Lagniethoz.) 
Ideje hogy igéretemet beváltsam, részleteket irván az uj-
seelandi utolsó utazásomról. Dec. 17-én hagytam el Sidneyt. 
A tenger csendes, a hajózás kellemes volt ; 24-én karácson 
előestéjén gőzösünk Nelsonban állapodott meg. Szerencsés 
voltam testvéreinkkel tölthetni az ünnepet. Eu végeztem az 
éjféli misét, melyen a protestánsok is szeretnek megjelenni. 
Az ünneputáni napon ugyanazon gőzösön Garin atyával to-
vább utaztam. Vasárnap karácson után Wanganniba értem, 
hol szintén a nagymisét tartottam. Itt Pezant atya fáradozá-
sai és a kathol. lakók jóakarata mellett szép templom épült, 
melyre a hivek igen büszkék. A protestánsok is dicsérik tem-
plomainkat, a vellingtoni prot. püspök pedig sarkalta hiveit, 
hogy ők is iparkodjanak magoknak hasonlót- építeni. Az év 
utolsó napján hálaadó istenitiszteletet tartottunk, mely alatt 
a templom fényesen ki vala világítva. I t t sem állapodhattam 
meg, hanem a gyönyörű Wanganni folyón haladtam tovább. 
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A gőzöst egy maori vaka-val cseréltük fel, vagy is egy ki-
vájt lélekvesztőféle fatuskóval, melyben inkább feküdni le-
het, mint ülni. 

A folyó széles és mély, vidéke regényes szép. Ha fe-
hérek fognák lakni és művelni, csakhamar más alakot öltene. 
Amint távolabb jártunk a tengertől, halmokat láttunk, ké-
sőbb magos hegyeket, melyek erdőkkel sürün vannak boritva. 
Itt-ott maori falvakat is lehet látni a fönsíkon. Utunk kelle-
mes volt. Ebédünket azon a helyen költöttük el, hol ezelőtt 
a kath. missiói állomás volt, melyet azonban Lampila atyá-
nak és híveinek a törzsek háborúja következtében el kellett 
hagyni. Este Athenben háltunk. Folyó mentében még Roma, 
Jeruzsálem, és Galilea nevü hegyek is vannak. Váljon a 
maorik falvaik régi nevét miért cserélték fel ez ujakkal ? 
Hajósaink London mellett rokonaikat látogatni készültek, s 
azért itt ismét megállapodtunk. A maoriknál látogatást 
tenni egyértelmű a sirással afölött, hogy régen nem látták 
egymást. A látogatók a háztól bizonyos távolságra megáll-
nak, azután az üdvözlet minden más jelei nélkül elkezdenek 
a látogatandókkal sírni. Miután kisírták magukat, közeled-
nek egymáshoz, megölelik, és orrukat orukkal érintik. 

Végre másnap két óra felé délután Vauaoerába jutot-
tam, mely állomást első uj-seelandi utazásom alkalmával meg 
nem látogathattam. A katholikus maorik e vidéken szétszór-
tan laknak, sehol nagy számban, azért nehéz gondjukat vi-
selni, vagy őket tanítani, és igaz keresztény életre szoktatni. 
Gyakran kell őket látogatni ; hanem a jó Lampila atya öreg-
szik, és a betegségek sűrűbben jönnek reája. Szerencsére 
Pertuis atyában ügyes és buzgó segédet nyert, ki valóságos 
regionarius hitküldér. Örömmel szemléltem a maorik által 
épitett csinos kápolnát, melynek ékességét szivükön hord-
ják. Adakozás utján szereztek ezüst kelyhet, szentségtartót, 
szép oltárgyertyatartókat, egy harangot, és hármon iumot. 
Testvéreinknek van szép házok, iskolájok, és malmuk, mely 
jövedelmet is hoz. Miután azon gőzös, melyen Wangan-
niba jöttem, kirándulásomra csak három napot adott, siet-
nem kellett, és testvéreink sajnálkozására gyorsan visszatér-
nem ; 12 óra alatt meg is történt. Itt mulatásom alkalmával 
alkalmam volt megismerni és megbecsülni az angol katoná-
kat. A katholikusok egy tiszt kísérete alatt fegyver nélkül 
jöttek a templomba, helyet foglaltak atöbbihivek között, és 
könyveikből ajtatosan imádkoztak. Számosan jelennek meg 
a vecsernyén is, sőt hétköznap is lehet őket a templomban, 
és többször az ur asztalánál látni. Valóban Uj-Seelandban a 
katona nem gyűlöli a papot, a pap nem fél a katonától, igazi 
családi viszony van köztük. 

Január 14-én Wonga Wonga gőzösön Taranaki-ba 
utaztam, hol engemet Trésallet atya óhajtva várt ; azonban 
fájdalom ! csak néhány óráig lehettünk egymással, mert a 
gőzös este Wellingtonba indult. Taranaki szárazról és a ten-
gerről gyönyörű látványt nyú j t ; azt hallám az itt lakóktól, 
hogy egész Uj-seelandban sehol sincs oly egészséges le-
vegő, mint Taranakiban; földje is igen termékeny. Tré-
sallet atyának sok baja volt a maorik ellen indított 
hadjárat következtében, türelme azonban és bátorsága soha 
nem lankadt. Csak nehezen sikerült az állomásra e város-
kában helyet kapnia, mert későn érkezett, azonban sz. Jó-

zsef, kit ezen állomás védszentjének választott, segélyökre 
sietett. Epitett is már egy kis házat, s csinos kápolnát. O is 
ugy mint Pezant atya Wanganniban, hatalmas támaszt birt 
a kath. hitű angol katonákban. 

Taranaki színhelye volt a kormány és a maorik között 
vitt csatáknak, melyekben a maorik nem minden eredmény 
nélkül harczoltak, és ez követelöbbekké tette őket. Néhány 
főnök azt jegyzé meg egyik küldérünkhez : „Megbőszültük 
Francziaországot a waterlói vereségért, s azért most Fran-
cziaországnak velünk kell szövetkezni." Nem eredeti gon-
dolat? Az angol kormány nem engedhet követelményeik-
nek, mert ez annyi volna, mint az uralomróli lemondás. Sir 
Grey György, ki egykor ezen gyarmatokat kormányzá, most 
ismét mint teljhatatalmu biztos tért vissza. Sokan kedvező 
eredményt várnak bölcseségétől, és mérsékeltséggel páro-
sult erélyétöl ; de a maorik nem azok többé, kik voltak azon 
időben, midőn Grey innét távozott. Ha a kibékítés nem si-
kerül, ismét fegyverre kerül a dolog. A maorik nem hallgat-
nak senkire, daczolnak az angol haderővel. Valóban óhaj-
tanunk kell, hogy a kibékítés sikerüljön, mert a megujuló 
háború tönkre tenné reményeinket. 

Selvyn tudor az auclandi anglikán püspök, és pap-
ságának egy része, a sajtó és a hatóságok által vádoltatott, 
hogy a maorik ügyét mint igazságost pártolja ; mindamellett 
is a maorik irányukban nem igen viseltettek elismeréssel. 
Azon időben, midőn én valék Taranakiban, a protestáns val-
lású maorik Selvyn tudor úrtól megtagadták az engedelmet 
birtokaikon át Aulklandba visszatérhetni. Ha a háború ki-
törne, végkép megszakadand közöttük a barátság. — 

Az elmúlt háború alatt testvéreink helyzete kényes, 
nehéz volt, egyébiránt a benszülöttek bizalommal viseltettek 
missionáriusaink irányában, és kath ügyünk talán inkább 
nyert, mind vesztett. — (Folyt.) 

VEVEY, (Helveczia) jun. 17-én. Táviratilag vettük a 
tudósitást, hogy Lâchât a baseli püspök ő szentsége a pápa 
által fogadtatásban részesült. Az egyház-ellenes közvéle-
mény figyelemmel kisérvén mindent, ami a svajczi püspök-
ségre vonatkozik, érdekkel viseltetik eme utazás irányában 
is. Érzik, hogyT döntő súlyú lehet azon harcz előkészüle-
tében, mely az egyház és forradalom, a josephinus kormány 
és püspöki hatóságok között felmerül. A bátor főpap elment 
Rómába, hogy a pápa tanácsaiból, és áldásából meritse a 
szükséges erőt, hogy az egyház törvényes szabadsága mellett 
küzdjön. Örömmel észlelhetni már is.hogy a püspöknek a thur-
gaui kormánynyal szemközti magatartása jó eredményeket 
szült. A megyéjéhez tartozó cantonoknak egy kormánya 
sem merte ellenezni a dec. 8-ki pápai körlevél közzétételét. 
A solothurni, baseli, és berni tanácsok hivatalos közegei 
ugyan hirdették, mikint a piacet meg fog tagadtatni, mind-
amellett a solothurni és berni cantonok kormánya megen-
gedte a kihirdetést, tudván, hogy az ellenkező rendeletek 
csak annál inkább a körlevél terjesztésére fognának szol-
gálni A baseli kormány jónak találta inteni a katholi-
kusokat, hogy a pápa szavára ne hallgassanak. Szükség-
telen mondanom, hogy ezáltal nevetségessé tette magát. 
A katholikusok ragaszkodása a szentszékhez teljes, és 
osztatlan. Az encyclica olvasása meggyőzte őket ar-
ról , hogy a protestantismus, és a forradalom által iz-
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gatott sajtó magyarázata téves. A protestáns ,Gazette de 
Lausanne ' mondja, hogy a freiburgi katholikusok tisztelettel 
hajoltak meg a pápa szavai előtt, és hogy meg nem foghat-
ják , mikint lehetne az egyházi hatalomtól megtagadni a jo-
got, oly kérdéseket fejtegetni, melyek a lelkismeret körébe 
tartoznak. — A genfi pártok alattomban folytatják elkese-
redett harczaikat. Az úgynevezett protestáns conservativek, 
kik függetleneknek mondják magokat, megdöbbentve lát ják 
a katholicismus előrehaladását. Szegény emberek, kik a 
legmélyebb anarchia közepette is csak a katholikusokkal 
bajlódnak. Volt közöttük, ki követelni merte, hogy a katho-
likusok újra szervezzék magokat democraticus alapon, és 
lelkészeiket a plébániában levő összes választók által nevez-
tessék. Ez t különösen az egyházi költségvetésre nézve. Soká 
vesződtek azon kérdéssel, mint lehetne az egyházat az ál-
lamtól egészen elszakítani, nem ugy értenék ezt azonban a 
jó urak, hogy a püspökök szabadon nevezzék a lelkészeket, 
hanem el akarnák venni tőlök az 1815-i Tur inban megala-
pitott jogokat, mely szerződés nem tett mást, mint biztosí-
totta az első franczia consul és 7-ik Pius pápa által kötött 
concordatumban megerősített jogokat azon időben, midőn a 
genfi köztársaság franczia fegyverek által elfoglaltatott. Ama 
turini szerződés nagy szálka szemeikben. Ezen szerződés 
kimondja, hogy az 1815-ben a genfi köztársasággal egyesi-
tet t savoyai részben a katholikusok szabad vallásgyakor-
lattal birnak, és hogy templomaik, és papjaik az állam által 
fognak fizettetni. Ez ugy, mikint Belgiumban és Franczia-
országban egy kis kárpótlás volt az elrablott egyházi ja-
vakért . Egész mesterkedésök a protestánsoknak most oda 
megy ki, hogy a katholikusok az ama szerződésben adott 
előnyökről mondjanak le. De katholikusaink nem hajlandók 
magokat megcsalatni, különben e szerződés is, mint sok más 
korunkban, foszlik. A 'berni kormány is legújabban sérti. A 
katholikusok részére biztosított porrentruyi és delemonti 
collegiumokat elfoglalván, itt vegyes, azaz vallásnélküli ta-
nodákat állítottak. Azok, kik a jogtiszteletet tele torokkal 
kiáltják, leginkább sértik a jogokat, természetesen akkor 
leginkább, ha katholikusok jogairól van szó. 

VEGYESEK. 
„A lapalapitásra nézve főtisztelendőséged nézeteit 

nemcsak teljesen osztom, hanem az alapításhoz három év 
alatt 10 frtos részletekben lefizetendő harmincz osztrák ér-
tékű forinttal járulni is akarok, és midőn az kívántatni fog, 
azonnal járulni is fogok. Tanács János plébános." 

,Semper amplius' a keresztény tökéletességnek jel-
szava. Kezünkben van egy könyv, mely ama jelszavat a 
bold. Szűz Mária dicséreteiben, tehát a ker . tökéletesség 
egyik leghatalmasabb eszközében, a ker . kath. élet egyik 
legédesebb ajtatosságaiban érvényesiti. Mélt. báró Bajzáth 
György 1862-ben nyomatott ,Sertum festorum b. Mariae 
Virginis' könyvében levő ódákat uj munka alá véve, mint-
egy előlegesen, mig a nagy mű második kiadása foganatba 
fog vétetni , külön könyvecskében kiadta e czim alatt : 
,Hymni ad Sertum festorum b. Mariae Virginis.' Olvasva, 
összehasonlítva, mi nemcsak javítást veszünk észre, hanem 
egészen u j átöntést, uj dolgozatokat, az előbbiekhez jóval 

hozzá adott versrészeket. E mii is nm. s főt. Fa rkas Imre 
püspök urnák van felajánlva, kihez a m. irót magas barát-
ság köteléke fűzi, qui paribus studiis et votis dicsérik a bol-
dogságos Szüzet. Atyáink, példányaink is ! Qui me diluci-
dant, vitam aeternam possidebunt. 

Egr i érsek nm s főt. Bartakovics Béla, Nagy -Mária-
Czellből, hol papságának 50-ik évfordulati napját ünnepelte, 
és a fürdőből, hol egészségének helyreállítását kereste, tör-
tént visszatértével Egerben rendkívüli pompával fogadtatott. 
Mélt. Lévay Sándor nagyprépost jeles beszéddel ő nagymél-
tóságának albumot és emlékérmet nyújtott át, s kér te az 
érsek áldását mindnyájokra. Az áldás pillanata megható 
volt; este a város kivilágíttatott. Mi is az ünnepélyhez f t . 
Tárkányi Béla szavaival csatlakozunk : „Isten ! szegény ha-
zánknak Istene ! mely a hitélet oly szép ker t j e volt, de mely-
ben a több százados vihar hajh annyi szép virágot letarolt, 
tartsd meg s vigasztald ősz kertészedet, ki hűn ápolja ron-
csolt kertedet !" 

A romai hivatalos újság röviden emliti, hogy a szent-
atya az egyház bajain Olaszországban segiteni akarván, 
egyenesen Victor királyhoz fordult, aki azonnal engedett, s 
Vegezzi Xavért , mint személyes megbízottját Romába küldte. 
Vegezzi az első tárgyalásokban mindent elfogadhatónak ta-
lált, úgyhogy a szentatyának reménye volt a nagy bajon se-
gíthetni. De midőn Vegezzi másodszor visszatért, az első 
tárgyalásokban megalapított pontokkal ellenkező követelé-
seket hozott, melyek politikai természetűek levén, a szent-
atya azokat el nem fogadhatta. Ennyit szólt a ,Giornale di 
Roma/ melyből láthatni, hogy a tárgyalások félbeszakasztása 
egyedül a fiorenczi kormánynak róvható fel. 

Meranban Kerber Hermann, 16 éves if jú egy utálatos 
szentségtörő merényt követett el a kath. templom közelében 
álló feszületen. Éj je l a feszület ellen három lövést tett, me-
lyeknek egyike az oldalsebet, másika a mell jobboldalát, 
harmadik az egyik kéznek ujjait sértette, s behorpasztotta. 
A nép fölötte el van szomorodva e merényen, s az expiatió-
hoz készül, melynek eredménye valószínűleg egy szebb fe-
szület leend. — Mult évben eme vidéken egy kath. polgár a 
meztelen Flora istennő szobrát csonkította meg; evvel senki-
nek vallásos pietását nem sértette ; de a feszület ellen elkö-
vetett merény az egész kath. világ leggyengédebb érzelmeit 
a legdurvább módon sérti. A tiroli történet egy szomorú ese-
ménynyel gyászosan gazdagabb lett. 

I r o d a l m i é r t e s í t é s . A „Nász-ut" sok akadály 
leküzdése után végre megjelent s e mai napig valamennyi 
t. cz. előfizetőim- s aláíróimnak illetménye póstára adatott. 
A V I I I és 332 közép 8-ad rétü lapra terjedő szép papíron 
tiszta betűkkel nyomtatott műnek bolti ára 1 fr t . 50 kr . — 
H a r t l e b e n és t á r s a i n á l van bizományba letéve, de 
alulirtnál is kapható a fönkitett árért , még pedig azon ked-
vezménynyel, hogy a példányok b é r m e n t e s e n szállít-
ta tnak s minden 6 után egy ingyen példány járul . Kelt En-
drődön (Békés megye) junius 29-kén. Rázel József.— Lapoz-
gatván e könyvet, teljes nyugalommal mondhatjuk, hogy azt 
kiki érdekkel, és haszonnal fogja olvashatni. Szerk. 

Szerkesztői tudósitás. 
A. P—a. R—a S. A ft. a tudós esperes ur megelőzte. 
P— —k. U. N. Aki iránt ön jó, én is, nemcsak szóval, de tet-

tel is. Óhaja, nézete az enyim is ; a többi kicsinyekben megegyeznénk 
öt perez múlva ; — — mink tudniil l ik ! 

Csim—csom—csalavér ! Be jó lett volna, ha valamit ir vala, ami-
ről tudja, hogy érdekel. 

P — s S. 6 . A megajánlás összege a megajánlótól függ ; a többire 
már nyilatkoztunk. A szó jó. 

Bécs. t>. Küldje el, meglát juk. Másokkal szelíden kell bánni : ön 
is a k a r j a . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten- I 9 1 1 I I I i } I à ft Előfizethetni minden es. 
kint kétszer : szerdán és ^ I 1 I I I I I I k. postahivatalnál, s Pes-
szombaton. - Az előfize- I ft I 1 i I J I 1 I 1 1 f ten a szerkesztőnél (Li-
tési díj félévre , postán 1 H J l J l \ j Í V | S ^ S 

küldéssel 5 frt . 25 kr., ban, (haltér és aldunasor 
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Pesten, julius 15-én. o . II. Félév. 1865. 

TARTALOM: Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tu-
dósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Bölcsészeti nézetek. 
i l . 

Jézus az Isten, mivel merő igazság, ellenkezik 
a hamis tudománynyal, mely őt az itészet neve alatt 
ostromolja. Hanem a kereszténység és a tagadó tu-
domány közti ellentét nemcsak eme központi igaz-
ság-, Jézus istenségének tagadásában nyilatkozik; 
de támadólag lép fel mind amaz igazságok ellen is, 
melyen a kereszténység, sőt maga az emberiség léte 
alapszik. Es miután a tudomány nem ronthat az 
igazságon anélkül, hogy önmagának is ne ártana, 
az igazság minden romja maga után von egy-egy 
romszakadékot a tudomány teréről is. Ezen rontá-
sokat akarjuk elemezni. 

Megkezdettük a naturalismussal, mely az em-
beriséget koronájától a természetfölöttitől akarná 
megfosztani. Azt kellett volna bebizonyítania, hogy 
a supernaturalismus csupán képzelgés; erre azon-
ban nem talál érveket, és igy a természetfölötti meg-
sebezhetlen. A naturalisták még elismerik a lénye-
ges különbséget az Isten és a világ között; ámde 
ha egyszer az egy átalános függetlenséggel fölfegy-
verzi magát és kiindulási pontul a tagadást választja, 
meg nem állapodhatik, hanem egyik zuhanásból a 
másikba gurulva, csak az egyetemes tagadás örvé-
nyében leli magát. A naturalismust felváltja a pan-
theisticus tagadás. 

A pantheismus a 19 század elméinek nagy 
corruptiója, ez a jelenkori setétség legnagyobb ha-
talmassága. Ha az elmék eltévedését, és igy az er-
kölcsi, vallási, társadalmi zavart meg akarjuk aka-
dályozni, talán egy tévedés ellen sem kell annyira 
síkra szállni, mint a pantheismus ellen. Ennélfogva 
kimutatom oly világosan, amennyire csak engedi ezt 
a setétséggel jóformán megrakott tárgy, hogy a pan-
theismus meghamisítván az istenség eszméjét, zavart 
hozott be a tudomány legnagyobb magasságában. 
Névszerint kimutatom, hogy a tudomány és a me-

taphysica magasztos nevei alatt divó pantheismus, 
alapjában nem egyéb, mint a metaphysicának fel-
forgatása. 

Az ismeretek mindensége fölött van egy eszme, 
mely nagy világosságot önt mindenfelé s fénybe de-
ríti az elmék világát ugy, valamint a nap a termé-
szet tárgyait. Ez az Isten eszméje. Midőn ezen esz-
mének napja megfogyatkozik, az elmék világa azon 
szürkület idejét éli, mely még nem éjszaka, de nem 
is nappal, midőn minden valóság ugy tűnik elő, a mint 
vagyon. Midőn aztán ezen eszme eltűnt, leáldozott a 
nap, akkor éj száll le a tájra, s a világ setétségben 
botorkál mint az utas, ki elvesztvén útját, nem tudja 
honnét jött, hová megyen. Ilyenkor a lángész is el-
vesztvén napját, bukdácsol az árnyékban, setétség-
hez kapaszkodva, és maga után vezet egy csoportot, 
kik a fantom, a mécsvilág után indultak, mit a szél 
minden perezben elolthat, vagy legalább fényt de-
rítenie nem engedi. Ez azon idő, mikor a népek a 
mámoros tévekben aludva, iszonyúkat álmodnak, 
mik borzasztó romlások, és véres öldöklések előjelei. 

Az Isten eszméje ugy, amint azt kijelentette az 
Ige, egyszerű mint maga az isteni lényeg, mit 
kifejez, mint egyszerű a lélek, melynek világossága. 
Ez személyes, élő, teremtő és gondviselő Isten, ki 
teremtményét ismeri, szereti és kormányozza, és vi-
szont ő teremtménye által ismerhető, szerethető és 
igazán imádható. Ezen Isten élő személy, oly ve-
zérlő, ki lát ; oly barát, ki szeret ; oly atya, ki kegy-
teljes; olyan úr, ki parancsol; valóságos Isten, ki 
merő igazság, azért elmémet fénybe deriti ; oly Isten, 
ki szeretet, s azért szivemet lelkesiti, ki a jónak ju-
talmat s a gonosznak büntetést biztosit. Oly Isten, 
ki nyomorunkhoz hajlik, s lelkemből is templomot 
alkot magának, hol elmondja kegyelmeinek titkait, 
íme, ilyen Isten kell a népeknek, s ilyen Isten a 
keresztények Istene. Ennek ragyogó szine előtt jár-
dái közel kétezer év óta, több száz népeivel az egy-
ház ; ezen Isten eszméjét védelmezi tanítói, szóno-
kai, apostolai ezreivel és vértanúi vérével, és azt is 
mondhatja, hogy hadserege győzhetetlen. Ezen Is-
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ten eszméjét akarják elhomályosítani az Isten uj 
keresői. Habár különböznek egyben másban, a ki-
fejezés árnyalataiban ; abban megegyeznek minden-
kor, hogy az Isten ismeretét elhomályosítják, s az 
elmék napját eloltják. Nem a katekizmus, nem Bos-
suet, Anselm, Ágoston, Fénélon, Descartes, nem 
Kepler, Copernic, Newton Istenét tanitják. Ha az Is-
tent, kit csalatkozott imádásomnak meghagynak, s 
kinek bálványát a természet tetőzetén homályos 
szürkület fényénél mutogatják; ha ezen Istent meg 
akarom magamnak határozni, ez ugy tűnik fel előt-
tem, mint Bossuet előtt egy halottnak teteme: „nem 
tudom mi legyen az, aminek nincs többé neve sem-
miféle nyelvben." Az egyik mondja: Isten az egész 
természet, a lények egésze, kik alkotják a minden-
séget. A másik állítja : Isten a végtelen szellem-
anyag, magában foglalva minden lénynek valósá-
gát, ami mozog és gondolkodik. Isten — mondja a 
harmadik — a meghatározliatlan absolutum — egy 
átalános, mely semmiből a végtelenig fejlődik. Isten 
— mondja a negyedik — a dolgok geometrikus tör-
vénye, és minden e világon létező tünemények szülő 
és fejlesztő formulája. És akármeddig folytathatnám 
e meghatározásokat, ha az Isten torzalakjait előál-
litani akarnám; de nincs bátorságom önöket eme 
setét utakon hurczolni, melyek egyenesen a chaosba, 
a szellem eme poklához vezetnek. 

De ki is amaz elkárhozott szellem, ki földünkre 
viharozza eme sürü homályt? a nyelvek és eszmék 
eme ficzamodásait, emez ezernyi gyürüzetü és szinti 
kigyót, mely varázsa által elcsábítja a fiatal elmé-
ket, mint elbüvölé kezdetleges ártatlanságában Évát; 
ki eme sárkány, mely a jelenkori tévelyeket föl-
dünkre okádja, elhomályositva gőzével az Istent? A 
pantheismus, mely a kalvária ormáról megvilágosi-
tott elmékre a pogányság régi tévelyeinek éjjelét 
ügyekszik szétteríteni. Ez azon anyja a hibáknak, a 
tévelyek ama szörnye, mely borzasztó azonságba 
zúzza össze az Istent és a világot, és a lét eme két 
extremitását összezavarva, szüli az ismeretek min-
den körében az iszonyú zűrzavart. Napjaink mind-
istensége kiáltotta ki minden, még az ellentétes dol-
gok azonosságát is, elhelyezve azt egy ellenmondásos 
és üres absolutumban. A pantheismus a formák vég-
telen változásában csak egy állagot ismer el, és igy 
a világot és az Istent substantialis identitásnak vallja. 
Ha már most az Isten s világ közti viszonyról te-
szünk kérdést, a pantheismus mosolyogva feleli : 
„nincs itt viszony, hanem identitás. Isten és világ 
nem kettő, hanem egy, azon határtalan E g y , melyben 

elenyészik minden sokféleség, melyben mint a tökéle-
tes öszhangban megfejtését találja minden ellenmon-
dás. Isten a mindenlét, Isten a nagy minden, s kö-
rüle van a semmi. Nincs az állagban — substantia 
— sem kettőség, sem háromság, nincs jobbról az 
Isten állaga, balról a világé, s közepett az ember 
állaga; minden háromság csak a gondolat vaksága, 
a képzelem káprázata ; mindent, amit látunk a tér 
és időben, csak ama nagy substantiának változata, 
tünete." íme ez saját szavai szerint a pantheismus, 
ez az, amit némileg megérthetünk, a többi egyáta-
lában érthetetlen badar beszéd, melylyel nem aka-
rom fárasztani elméjüket. Isten tehát a semmi, és 
ezen Isten eszméjére azt mondják, hogy ez a valódi 
Isten, mert ezt találta fel az ész a metaphysica se-
gélyével, és a keresztények élő személyes Istene 
szerintök bálvány, nem az ész, hanem a költészet, a 
művészet, a szeretet, a theologia, a képzelem, a leik-
ismeret Istene. Ezeket kimondva mellökre teszik 
kezöket és fönnen hirdetik, hogy ők sem atheisták, 
sem pantheisták. 

Kimondva azonban, hogy a substantia csak 
egy, hogy Isten és a világ egyet tesznek: miképen 
lehet akkor kikerülni a pantheismust, melynek ne-
vétől ijedeztek ? Igen könnyen, felelnek ; csak egyet-
len distinctiót kell tenni s szemeid előtt áll a mély, 
örök vonal, mely elválasztja bálványától az Istent, 
s az atheusoktól az Isten igaz imádóit. Identikus te-
hát az Isten a világgal ? Az elmés metapliysicus itt 
distinguál s azt mondja: substantiára nézve azonos, 
hanem logice nem azonos Isten a világgal. Ez azon 
talap, melyre állíttatik az isteni eszmének épitmé-
nye. Az épités következőleg történik: Az Isten va-
lódi eszméjéhez úgymond — két uton, elmém 
kétféle működése által juthatok ; az egyik abstractio, 
a másik synthesis. Ne ijedjen meg e nagy szavaktól, 
meg fogja látni, hogy mily csudálatos egyszerűségbe 
futamodik e két ut. Midőn én e mindenség mozgó és 
változó szinterét tekintem, reálisáivá találom rajta a 
végest, viszonylagost, contingenst, egyedit, tökélet-
lent. De ugyanazon időben a realitás eszméi fölkel-
tik bennem az ezeknek megfelelő és velők párhuza-
mos eszméit a végtelennek, az egy átalános, a szük-
ségszerű, az egyetemes,a tökéletesnek; ezen eszmék 
levontak és elválaszthatók a realitástól elmémnek 
lényegesen sajátszerű működése által. Ez az ab-
stractio szerinti eljárás. Most következik a má-
sodik; eddig úgyszólván a falakat emeltük, még 
egy lépést és betetőzzük az épületet. A szellem 
synthetikus működése által állítsuk össze a végte-
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len, az egyátalános, az egyetemes, a tökéletes eszméit, mint 
együvé állitja az építész az épület tetőzetét, vagy az ács a 
szarufákat . Már most ama közép eszme, mely az értelmi 
pyramis csúcsáról leragyog, amaz eszme, mely az eszményi 
világ minden sugarát magába foglalja, ezen eszme az Isten, 
ez az egyedüli Isten, s nincs kívüle más Isten. Az igy felfo-
gott Isten az igaz Isten, és miért igaz ? Boruljatok le az em-
beri elme előtt — azért, mert a helyett, hogy reális lenne, 
csupán ideális, oly módon, hogyha megszűnnék lenni eszmé-
nyi a végből, hogy reális legyen, megszűnt lenni Isten is. 
íme, ez a lélek két működésének eredménye. Isten ez a vi-
lág eszméje, s a világ ez az Isten valárdsága, realitása. A 
valárdság még nem Isten, hanem csak Istenségre törekvő 
irányzat, és igy mikor Istenné lesz, megszűnik lenni realitás. 
Mielőtt istenségre jutna az Isten, valódi, de tökéletlen ; és 
elérve az istenséget, tökélyre megszűnik lenni Isten. Ezen 
Isten kétarczu Jánus, eszményi és valódi, az első oldalról 
tekintve egész, tökélyes Isten, csak a realitás hiányzik nála; 
más oldalról tekintve, reális, de ismét egynek, az istenségnek 
híjával vagyon. És igy ezen Isten mindig a keletkezés ut-
jain halad. Kiindulási pontja a meghatározhatatlan absolu-
tum, azaz a semmi. Mihelyt innét kiindult, a természetében 
levő növekedő erőnél fogva önmagától sodortatik a realitás 
egymást fölváltó változatain, szakadatlanul emelkedik, mig 
elérte legmagasabb pontját, az ember t ; itt eme végtelen, 
mit senki sem látott, senki sem ismer, önmagának ismerete 
és tudatára jön. Ezen ismeret eleinte homályos, zilált, de 
mely azon arányban tisztul és szabatosodik, amelyben halad 
az ember az eszmény felé, mig az abstractio segélyével az 
egyetemes eszméhez ér, ami Isten, vagyis a lét legfőbb csúcsa. 

Már most ezen Istenségnek, mit oly nagy bajjal kü-
lönböztettünk meg a homályos metaphysica felhőiben, ezen 
csudálatos fölségü Isten hol lakik, merre van szentélye ? 
E r r e szerintük könnyű a felelet. Ezen absti-actio a szellem-
ben történik, mely abstrahál, és igy az u j metaphysica Is-
tene sehol sem lakik, mint az emberi elmében, hol keletke-
zett. „Igen — mondják ők — az Isten, kiről a bölcsész azt 
gondolja, hogy elhúzódva él a csendes és üres örökkévalóság 
magányában, ezen Isten realitása nem egyéb, mint az eszme; 
nincs más trónja, mint a szellem. A sok beszédből tehát ez 
az egy hasznunk van immár, hogy az Isten csupán szelle-
mem abstractiója, az Is ten eszméje, maga az Isten, az én szel-
lememben keletkezik, és mint egy mély itéletü itész mondja : 
„Is tenre gondolni annyi, mint teremteni őt." Ezen isteni 
spectrum, a pantheismus ezen u j álma ez, egy újkori bölcsész 
szerint „végmaradéka ama lombiknak, hol elpárologtatták 
a vallást, s ott is nem egyébre való, minthogy a rendszer egy 
lyukát betömje." Ezen hóbortos okoskodás, mit az u j me-
taphysica gyümölcsekint ékes szavakkal fölczifrázva árul-
nak, alapjában nem egyéb, mint a tudomány fölforgatása, 
mit a következőkben kimutatunk. (Folyt.) 

Zádori János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jul. 13-án. Gyilkosság önmagán s másokon a je-

lenlegi műveltségnek egyik jelensége. Városról városra, hol 
lapocska jelenik meg, alig van egy hét, egy hónap, hogy 
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egy vagy több gyilkosságról ne olvasnánk tudósitást. A 
nagy lapok a kicsinyeknek tudósításait, vegyes közleménye-
ikbe felvéve, napról napra több gyászos példát hoznak köz-
tudomásra. Hol a mai műveltség legmagasabb, legszélesebb, 
ott a gyilkosságok is leggyakoriabbak. Hazánkban, ha csak 
.1848 előtti időre gondolunk, tiz év alatt annyi gyilkosság 
nem történt, mint most egy év alatt. Pesten 12 nap alatt 
három ügyvéd gyilkolta meg magát, egyik eltűnt, podgyá-
szát Győrött találták. Minden osztályt, minden nemet, min-
den kort e bűnben, e merényben találunk. Az esetek soka-
sága borzalomig megy. IJgyvéd, kereskedő, kézmives, hiva-
talnok, szolga, tehetős apa, vagy ennek fia, leánya, 20 évtől 
lefelé 10-ig öngyilkosságot követ, vagy vad indulatjában, 
sőt hosszú tervezés, leselkedés után mást gyilkol. A papi 
rend is mutat egy Vergiert, mutatott öngyilkost is. Napról 
napra szaporodik a merény az élet ellen. A merényt már a 
paraszt cselédek, szolgálók megkísértik. Az élet kevés 
becscsel bir, mivel magas rendeltetése nem becsültetik. Va-
lóban önmagában véve a tartózkodást e földön, egy órai 
nélkülözésre, egy napi fájdalomra sem méltó. Patet exitus. 
Aki szemeit elforditja az Istentől, nem ismeri önmagát, ki 
nem él az Istennek, magának sem fog akarni élni, aki nem 
imádja az Istent, gyűlölni fogja önmagát. A gyilkosságok 
kútfeje a vallástalanság, alkalma a szenvedés, rúgója a vad 
vágy. Nincs erő a szenvedésre, a türelemre. 

Puszta jelenségnek mondjuk-e a gyilkolást a mai mű-
veltségben, vagy pedig természetes kifolyásnak abból ? Ha 
kölföldre tekintünk, ha saját hazánkban előfordult példákat 
latoljuk, puszta jelenségnek nem mondhatjuk. I t t ok és oko-
zat vagyon. Hazánk a politikai ösvényen együtt halad Eu-
rópával, minden politikai tévelyeit osztja, most már bűneit, 
merényeit utánozza. 

Minden mi a lelki erőt gyengíti, apasztja, gyilkolásra 
vezet. A természetfölötti erőnek hiánya a nagy bűnösöknél, 
a nem katholikusoknál már maga oly gyengesége a lelki-
erönek, mely rendkívüli vagy csak nagyobb csapásokat sem 
képes erkölcsösen eltűrni. De legalább a természeti erkölcsi 
erő maradna meg, ha erkölcsösen el sem tűrnék a csapáso-
kat, a nagyobb szenvedéseket, eltűrnék erkölcstelenül, de 
mégis eltűrnék. Hanem ha a külső viszonyok sokáig törik, 
foj t ják a természeti erőt, meg is törik ezt, s megvan az ön-
gyilkolás. A pulyaság megvetendő példánya ! Nincs erő a 
teherviselésre. J) 

Az élvezetvágy ég, sarkal, hajt . E vágy kielégithetlen. 
A kielégítés elgyengülés, végképeni erkölcsi elsatnyulás. A 
kéj elpuhít, a nélkülözés edz, ezt a régiek is tudták. Sarda-
napal Niniveben magát, ágyasait, gyermekeit, szolgáit tűz-
zel gyilkolta meg. Elégitsd ki vágyaidat, pulya lészesz, el-
unod éltedet, undorodni fogsz attól, miben örömödet találtad, 
környezni fog a gondolat, hogy rázd le az életet magadról : 
ha vágyaidat nem elégítheted ki, emészteni fognak azok, 
teher lesz életed. Gyilkolják magokat, kik szegénységet, 

' ) „Animi est ista mollities, non virtus, inopiam paullisper ferre 
non posse. Qui se ultro morti offerant, facilius reperiuntur, quam qui 
dolorem patienter ferant ." Caesar, de bello gall. 1. 7. 77. 
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vagy bűneikből támadó szégyent nem képesek elviselni ; 
gyilkolják magokat azok is, kiknek házuk, s gazdászati 
ügyük ép rendben van. Pesten egy ügyvéd levelet ir a szo-
bában levő nejéhez, kimegy a városligetbe, leül egy padra, 
fejbelövi magát. A levél igy szólt : ,Eluntam életemet, neveld 
jól gyermekeimet.' Nincs hét, melyen két három hullát ne 
fognának ki a Dunából. Három éve egyik városban a Duna 
mentében egy nemes családnak legszebb reményű leánya, 
mig a szülék és rokonok templomban vannak, szivbe lövi 
magát. Miért '? Nem érte el azt, amit ohajtott. A gyilkolás a 
hajadonoknál már falukon is terjed. Nincs mi a vágyakat 
fékezze, nincs mi a természeti erőt magasítsa, az isteni ma-
laszt, miután ezt elvetették, vagy nem is ismerik, megtörik 
a természeti lelkierő. 

A kéjvágy nem a mai műveltségnek az egyik lényeges 
része ? Az állami hatalom nem akar mást, mint földi jólétet 
adni ; az egyház, a redemtio, a magas rendeltetés előtte ide-
gen tárgyak, melyekkel törődni nem akar. Egy helyütt 
mondják: az állam atheus; más helyütt: az állam laicus ; har-
madik helyen : az állam indifferens, stb. Egyik állam con-
cordatumot köt, hogy az egyházat nem fogja zaklatni, ez a 
közönyös állam ; másik a concordatumot, melyet kötött, akkor 
szegi meg, mikor kedve van a miniszternek ; Spanyolország 
egyetlen állam, mely a polgárok magasabb vallásos rendelte-
tését is tekintetbe veszi, államvallást vall, ép e miatt Spa-
nyolország a setétség, a türelmetlenség hazája. Religiot val-
lani türelmetlenség, mivel ezt a kőmivesek Európában nem 
tűrik. Mit tesz a polgár az ő polgári, családi körében V kéjt 
vadász, és pénzt, mely kéjt hoz. Mikor volt a világon annyi 
lopás, annyi rablás, sőt, mi leginkább szomorít, a legmaga-
sabb hivatalnokok piszkos viselete a megvesztegettetések-
ben ? Országokkint e társadalmi baj rágódik a társadalom 
testén. Angolországban Westbury pecsétőr Hunt inditvá-
nyára ilyesben marasztaltatott el. „Ami méltóság, ami ha-
talom van a nemzetben, mind a lord-korlátnok által van 
képviselve. 0 a felsőháznak elnöke, ő az első államhiva-
talnok, ö a királyné lelkismeretének az őre, ő a birói rend-
szernek rendezője, a bírákat ő nevezi, legtöbb egyházi mél-
tóságokat ő adományoz, ily első méltóság a vádpadon! ez a 
nemzet szégyenbélyege." Igy a polgárlap Times. Ós Roma 
sorsától csak egy lépés választ el minket, hazánk a világ 
undok bűneit nagyban kezdi utánozni. 

A rabszolgákról mondja a történet, hogy gyilkolási 
eszközök hiányában a lehelet erőszakos visszatartása által 
gyilkolták meg magokat. Nem vagyunk-e szabadok ? Hon-
nan a sok öngyilkosság V A pogány-világ raj tunk az ő bor-
zadalmaival. A államárok lelkesebbjei elrémülnek, orvoslást 
nem is keresnek, mert hatalmukban nincsen. A szenvedély 
rabsága unalmassá teszi az életet, s merényekre izgat. A 
mongolok, kurilok, malayok oly hidegen döfik a kést a szi-
vökbe, mint a mészáros az állatba. Japanban az öngyilkosság 
erény, az elitélteknél kitüntetés. Európában is pompával te-
metik az öngyilkost, egy nemzetre gyászt erőszakoltak egy-
szer, s ezen nemzet a magyar volt, siremléket emelnek, ko-
szorúkat fonnak a párviadalban elesettnek. Mikor a bűn 
megtiszteltetik, az élő bűnre csábittatik. Az angolok leghaj-
landóbbak e bűnre. Éghajlatuk komorsága, gyáraik egy-
hangúsága, a kéjvágy, a nyervágy szakadatlan örömtelen-

sége, terhessé teszi az életet. Roma 1811 — 1845-ig csak 11 
öngyilkost mutatott;1) London egy napon többet mutat fel. 

Hova jut e szaporaság és dicsőség az öngyilkosságban ? 
Amint Aristoteles tanitott : ,volenti non fit injuria.' Ulpianus 
is irja, hogy ha a rabszolga magát meggyilkolja, csak ura 
ellen vét ; ma is csak azt siratják, hogy a hazának még 
használhatott volna A bűn enyészik, a hasznosság, az érdek 
uralkodik ; ez ad igazságot, ez el is ítél. 

Csak egy hiányzik, mit a kereszténység nem fog meg-
engedni, hogy a polgári hatalom osztogasson engedélyt az 
öngyilkosságra, mint Athen Libanius szerint, vagy Keos 
Valerius Maximus szerint.2) A lelketlen stoa életbe lépett ; 
van Aristippus, van Hegesias, ki az öngyilkosnak apotheo-
sist irjon, vagy együgyű lapiró, aki máig is adós, mily 
indokok védhetik, igazolhatják az öngyilkosságot. ,Cato 
habet, qua exeat,' melyet már Lactantius megczáfolt, sz. 
Ágoston pulyaságnak nyilatkoztatott, ismét feléledt, nem 
pulyaság az öngyilkosság, de szánandó hősies elhatározás. 
Seneca irta : „Non afferam mihi manus propter dolorem ; sic 
mori, vinci es t ;" de hozzá tet te: „Hunc (dolorem) tamen si 
sciero perpetuo mihi esse patiendum: exibo, non propter 
ipsum, sed quia impedimento mihi futurus est ad omne, propter 
quod vivitur." (Ep. 24, 58) ,Propter quod vivitur,' a beteg 
test élvezetekre nem alkalmas. 

A politikai, az állami és társadalmi tanok gyümölcsei 
igy nyilatkoznak. Az állam elszakad az egyháztól, a polgár 
is az Istentől; az állam nem ismer magasabb szabályt, a 
polgár is ugy tesz ; merényekbe lép az állam, hogy magán 
segítsen, követi őt a polgár amint tudja ; bűnös szövetséget 
köt az állam, s mondja, hogy ez neki szabad, oly szövetsé-
geket köt a polgár is, mivel nem képzelheti, hogy ő oly 
bűntől letiltathatnék, melyért az államár dicséretet arat. 
Igy megy az alkalmazás pontról pontra. Az ember magára 
hagyatva, a szenvedély felkorbácsolva, az életczél csak az 
élvezetekben kitűzve akár élvez, akár nem, öngyilkosságra 
jut ; mert akár élvez akár nem életunt lesz, s patet exitus. 

Erőszak az állam ellen, erőszak a polgárok ellen, erő-
szak a társadalmi körben, erőszak a gazdagodásra, erőszak 
az élvezetekre, erőszak mások és saját élete ellen. Ezt ne-
vezzük mi barbárságnak. Erőszak mindenben. 

I Pál czár meggyilkoltatik 180l-ben; Aréna, Ceracchi 
Saint-Iíégant és Carbon mint összeesküvők nyaktilón vesz-
nek el; Lebon mérnököt 1802-ben az elysei mezőkön meg-
gyilkolják, Cheikl Mohamed a wahabiták feje 1803-ban 
Osman szolgája által megöletik; Despard és társai I I I György 
király ellen törtek mind felakasztat tak; Cadoudal, Moreau, 
Pichegru 1804-ben az első consul ellen összeesküszik, jun. 
24-én 11-en kivégeztetnek, Pichegru saját ágyában meg-
fojtva találtatik, Enghien herczeg 1804 mart. 20-án Vincen-
nesben meglövetik. 

>) Werner, Die ehr. E th ik , T. 2. p. 278. „O britain, in famous 
for suicide !" kiált fel Young, Complaints Night V. v. 4212. 

2) Venenum eicuta temperatum in Massiliensium civitate publice 
custoditur, quod datur ei, qui causas sexcentis, id enim senatus ejus 
nomen est, exhibuit, propter quas mors sit illi expetenda, — — ut vel 
adversa, vel prospéra nimis usi fortuna, ultraque enim finiendi spiritus, 
ilia ne perseveret, haec, ne distituat, rationem praebuerit, comprobato 
exitu terminetur. Quain consuetudinem etiam in insula Kea sevari aiiirn-
adverti." Memorab. 1. 2. ç. 1. 
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megretten, 1806 april 21-én magát megöli ; Mustafa a jani-
csárok által ostromoltatva magát és palotáját levegőbe re-
piti ; Napoléon császár Enghien herczeg után Palm nürn-
bergi könyvárust 1806, Hofert 1809-ben főbelöveti, mivel az 
hazája mellett egy könyvet nyomatott, ez pedig Tirolért és 
császárjaért harczolt. 

G-róf Fersent 1810 jun. 20-án a nép legyilkolja; Me-
hemet-Ali 1811 mart. 1-én a mamelukokat egytöl-egyik 
ki ir t ja; gr. Parceval 1812 maj. l l -én , gr. d'Entraigues saját 
szolgáik által megöletnek ; Malet tábornok pártot üt, 1812 
oct. 29-én kivégeztetik; 1814-ben 200 franczia royalista 
felakasztatik : Quesnel tábornok 1814-ben titkon eltűnik, 
teste a Szajnából huzatik k i ; 1815-ben Ney, Brune, Bertliier 
tábornagyok, Ramel, Labédoyère, César, Fancher, Murát 
király nyaktilón, vagy golyó által elvesznek ; Pétion tábor-
nok 1818-ban mérget iszik; Kotzebuet Sand Károly 1819-
ben, Berry herczeget 1820 febr. 13-án Louvel meggyilkolja ; 
Gergelyt, konstantinápolyi patriarchát 1821-ben saját hivei 
felakaszt ják; Ali, janinai basa, aki Parga városnak lakosait 
a csecsemőkkel együtt 1818-ban lemészárolta, 1822 febr. 
5-én meggyilkoltatik, feje ajándokul a serailba küldetik; Chio 
fellázad, a törökök amnestiát Ígérnek, a város megnyílik, 
25,000 lemészároltatik, 30,000 nő Konstantinápolyba, Da-
maskusba, Khivába küldetik ; Elio tábornok Spanyolország-
ban Venuessa kanonokot 1822 felakasztatja, a nép fellázad, 
Eliot magát akasztófára köti; íturbides Ágoston császár 
1824 Mexicoban ; 1825-ben I Sándor meghal, katonai láza-
dás tör ki, Miklós czár gyöz, vae victis ; 1826-ban a jani-
csárok egytől-egyik legyilkoltatnak Konstantinápolyban ; 
Fauché-Borel 1829-én öngyilkos; Bourbon herczeg 1830 
aug. 27-én függve találtatik saját szobájában;Capo-d'Istriát 
1831 sept. 27-én Mavromikolis testvérek meggyilkolják, ők 
is megöletnek; Robert 1825. mart. 20-án báró Gross 1835 
jun. 26-án öngyilkos; Bugeaud tábornok Dulongot, Girardin 
1836 jul. 22-én Carrelt párbajban megöli; Praslin herczeg 
1847-ben saját nejét megmérgezi ; d'Afre érsek saját vérét 
ontja, midőn a vérontást, mint a béke apostola, akadályozza ; 
Rossi 1848 nov. 15-én, III Károly pármai herczeg 1854 
nov. 27 én, Sibour párisi érsek 1857 jan. 3-án sz. István 
templomában meggyilkoltatik ; Jégado Illona 1852 febr. 
25-én a nyaktilón megvallja, hogy a bevádolt eseten kivül 
még más 25 embert megmérgezett; Danilo fejedelmet 1860-
ban egy elégedetlen az utczán meglőtte. 

Csak néhány, csak hirtelenében felkapott erőszakos 
halálesetek. Amint közeledünk 1800-tól 1830-ig, 1848-ig, 
1865-ig gyakoriabbaknak találjuk. A ker. egyház művelt-
séget hozott, mivel az erőszakot megszüntette, a jogot ural-
kodásra emelte ; három százada az egyéni erőszakoskodás 
napszinre törekszik, családi körökben kegyetlenkedik, mig 
végre az állami szervezeteknél ,szavazattöbbség' czim alatt, 
mint az igazságnak, a jognak egyedüli alapja, kikiáltatott. 
,Quanta cura' a szavazattöbbséget, mint egyetlen alapot a 
politikai jogokban és szervezésekben, kárhoztatja, az erö-
szakot, a barbárságot elveti, a műveltséget, a jogot megmenti. 

PEST, julius 10-én. Rémitő hőség ! testben szivben ; a 
a testet hüsiti a Duna. a szivet mi ? . . . . a pénz. Szabad em-
ber szabadabb akar lenni, neki semmi sem elég, még ha Na-

dar léghajóján a szabad levegőt is szeldeli. Pedig ép itt volna 
a legnagyobb rab legszűkebb tömlöczre szorítva. De van is 
benne valami ; magam is szeretek szabad lenni, mégis sok-
szor az, mi zabolátlan szabadságomat szabályozza, szabadsá-
gomat biztosítja. Es igy eme szabadságról, melyet mai hő-
seink pengetnek, bátran lehet mondani : „ s z a b a d í t s meg 
minket e gonosztól." Amen. Salesi sz. Ferencz mondja, hogy 
a méh, midőn távol a kastól, a virág kelyheit látogatja s 
visszatérni készül, nehogy a közbetámadt vihar által ellen-
kező irányba vitessék, lábai között apró kövecset tart. Kér-
dem, e teher, mely röptét ugyan akadályozza, vagy is jobban 
mondva csak szabályozza, nem szolgál-e neki hasznára, üd-
vére ? Sok ! sok ily terhektől meg akarnak minket szabadí-
tani a modern szabadságnak hősei, melyek tulajdonképen 
csak gyöngéd kötelékek, melyek az embernek röptét sza-
bályozzák. 

A régi államférfiak a birodalom jóllétére erkölcsöt kí-
vántak. Probuin esse res est multis pecuniis utilior, mondá 
Demostenes. Korunk hősei csak keresetről, kereskedelem-
ről, s pénzről, agióról, escompteről, renteről stb. stb. beszél-
nek. Ma pecunia moribus bonis utilior. A ker. kath. vallás 
tehát vaditja Európát ; a kereskedelem azt felvilágosítja, az 
érdek pedig békiti s a pénz az emberek boldogságát szüli ; 
Titus Livius szavát : nisi in fide stet respublica, opibus non 
staturam, ') meghazudtolják, vagy a fides-t credit-nek ve-
szik. A börze lesz az erkölcsök iskolája, a tudományok böl-
csője s minden nemesnek mestere, az irigység minden 
emberi szenvedélynek antidotuma, az „Enyém" és a „Tied" 
pedig valamennyi szivet «gyesiteni fog. Hol vagy tehát 
Carthágo ! felkiált Bergier, te oly jól hitted hasznodat előre 
kiszámitani, a tied volna mostan a dicsőség ! 

De hol volnál te emberi nem, ha a Mindenható, ha a 
kath. egyház rajtad meg nem könyörült volna V Csak börze, 
csak nyereség kell, hogy kéj lehessen, félre tehát a vasár-
nappal, az ünneppel, ennek munkaszünetével. 

„Observa diem sabbati" mondja Mojzes. (Deut cp. V. 
12.) Septimus dies sabbati est, id est, requies Domini Dei tui. 
Non faciès in eo quidquam operis tu, et filius tuus et filia 
servus et ancilla et bos et asinus et omne jumentum tuum et 
peregrinus qui est intra portas tuas, ut requiescat servus 
tuus et ancilla sua, sicut et tu. 

r 
Memento quod ipse servieris (sine fine) in Egypto. Es 

mi legyen eme törvénynek egyik czélja? 
A szolgát megőrizni minden túlterheléstől, melyre ta-

lán urának határtalan haszonvágya kényszeritette volna. 
Valamint pedig avégre adatott vala e parancsolat, nehogy 
a gazda csak haszon után hajhászván, a szolgát igy testileg 
s szellemileg tönkre ne tehesse: ugy az anyaszentegyház eme 
törvényének : „Statutos Ecclesiae festos dies celebrato" egyik 
czélja jelenleg is nem más : mint minden egyes embert fi-
gyelmeztetni, hogy nyervágyát korlátozza, hogy non in solo 
pane vivit homo. 

Az egyháznak eme valóban az emberi szabadságnak 
védelmére s biztosítására hozott törvényét az országok tör-
vényei is támogatják. 

Igy hazánkban, hogy kitérő ne legyek, 1772 oct. 13-án 

' ) De off. 1. 3. 



—m 38 i» 

— 1775. maj. 7-én. — valamint a lefolyt évtized alatt gyak-
ran hozattak rendeletek, melyek az Isten és az egyház tör-
vényei támogatására szolgálnak, hogy a vasár- s ünnep-
nap megülessék. 

Mi történik pedig? Egyik vasárnapon az alsó duna-
parton kilencz embert láttunk, kik nagy lármával gerendá-
kat ezipeltek egyik helyről a másikra. Nem tudom mi czélra, 
e szálfák bélyeget kaptak, a vasárnapról szóló rendeletek is 
velők. Menjünk tovább; a legfőbb utczákban, főképen hol 
zsidók laknak, vasárnap délig délután valóságos zsibvásár 
tartatik, az ajtó nyilt, a kereskedő ott ül, az á tmenőket vá-
sárra szólítja. Péter és Pál ünnepe volt, délelőtt, mig az is-
teni szolgálat tar tatni szokott, ama házban, hol a Magy. ki-
rályhoz czimezett gyógyszertár van, kőmives dolgozott az 
első emelet egyik ablakánál. Talán múlhatatlanul szükséges 
volt. — Hasonló eset fordult elő a budai alagúton is, hol 
egész délelőtt sz. Péter Pál ünnepén a templommal szemben 
két kőmives dolgozott. It t is a mulhatatlanság parancsolta 
a m u n k á t ? A rendeletek megtétetnek, de ki foganositja azo-
k a t ? Nagyon kívánatos volna tehát újra a törvényeket az 
illető hatóság részéről nem közzé, hanem a törvény á thágok 
pénztárára tétetni, hogy necsak hallják, hanem hogy érezzék 
is, mi a törvény sanctioja. 

Mit tesz a P. Napló idei 146—4558-ik s zámában? 
„Olaszországban azon eszmével foglalkoznak, hogy az év 
folytán előforduló sok ünnepet részint eltörüljék, részint 
megapaszszák. Azt állítják ugyan is Azonban tulajdon-
kép nem eltörlésről van szó, hanem csak arról, hogy az ün-
nepeket egyik vagy másik vasárnapra tegyék át mint p. o. 
sok helyt, s itt a fővárosban is a következő vasárnapon ün-
neplik az űrnapját ." Szegény fráter , te egész héten irkálsz, 
azért jun. 15-én, az űrnapján aludtál. Dormiens testis! pedig 
mi Pestnek utczáit csütörtökön diadalmenettel énekelve, ze-
nézve, lövöldözve já r tuk be. Be éles fülük van ezen újdon-
dászoknak, e tárgyban pedig nagyobb volt semmint éles, 
mert a lövéseket sem hallotta. 

Darázs. 

ECSER, jun. 30-án. Leginkább azon idő óta végtele-
nül fá j keblemnek, hogy ft. szerkesztő ur kezében levő „Re-
ligio" czimü folyóirat előfizetői sorába rég fel nem csaptam, 
mióta az alapítandó nagyszerű, lehetőségig minden igények-
nek megfelelő kath. lap alapítása miatt folytatott viták a 
kath. sajtót pártoló papság figyelmét annyira felébresztették, 
s valóban bámulandó vetélkedésre felizgatták ; — ám de szí-
ves leend szerkesztő ur ! az elmulasztást nem annyira kath. 
ügyünk iránti hanyagság, avagy közömböségemnok, mint 
inkább kissé nyomott, s mostohább anyagi állásomnak róv-
ni fel. — 

Most azonban az elmulasztást holyreütöm. 

Egyházi kerületünk (Vácz egyházmegyei fóthi kerü-
let) papsága várva várta a tavaszi gyűlést, hogy a kath. 
sajtó ügyében, nevezetesen a fent emiitett vitában ő is szót 
emelhessen. A várt idő e folyó hó 13-án felvirradt, amidőn 
nálam Ecseren a gyűlés megtartatott ; — azonban sem a 
szepsi kerület indítványa, sem a mélyen tisztelt méltóságok 
felszólítása főt. alesperesiink által fel nem hozatott ; és talán 

bölcs és tapintatos eljárása nyomán, mert az Idők Tanujának 
ügyét a tárgyat kerülő, s csak kizárólag személyeskedő sze-
rencsétlen czikkek már a gyűlés előtti napokban kerületünk 
papsága nagyobb részénél tökéletesen megbuktat ta ! — Mi, 
kik épen a főváros tőszomszédságában lakunk, nem csupán 
a sajtó nyomán, de különben más biztos utakon is valamint 
e viták keletkezését, ugy annak folyamát, irányát látnunk, 
szemlélnünk, teljesen ismernünk lehetett. 

Ha a szepsi kerület indítványát tekint jük, lehetetlen a 
dicső és felséges eszmét nem pártolni ! mert aki egy nagy-
szerű, mostani morális igényeket kielégítő, kath. alapokra 
fektetett , és tárgyilag biztosított kath. politikai közlönynek, 
épen napjainkban elkeriilhetlen szükségét be nem látja, az 
a politikai láthatáron vakoskodik : hogy pedig az Idők Ta-
nuja e hiányt legalább eddig ki nem pótolá s tökéletesen be 
nem tölté, azt a leglelkesb pártolói is beismerni kénytelenek ; 
mily szomoritó és eléggé nem sajnálható tehát, hogy ép akkor 
amidőn egy nagyszerű kath. lap alapítására a papság nem 
csekély része fellelkesült, annak valósitási reményét út jába 
tett lépéssel nem rövid időre leperzselék; — leperzselék mon-
dom, mert elforgácsolt erőnkkel, alig hiszem, hogy valami 
nagy létesíthető s feltartható legyen. 

Bár mennyire is tisztelve meghajlunk a mélyen tisztelt 
méltóságok felszólítására, midőn őket noha más uton ugyan 
azon kath. ügy mellett lelkesedni, szentelni szerencsések 
vagyunk ; de midőn arról van szó : hogy alapítsunk egy nagy 
kath. lapot, állandó biztos kath. alapokra fektetet t lapot, oly 
lapot, mely legkitűnőbb politikai tekintélyeket t. körébe 
gyűjtsön, oly lapot, melyet kizárólagosan sa já tunknak te-
kintsünk, melyről idővel is a magyar katholikus világ mint 
édes sajátjáról rendelkezhessék, oly lapot, mely ügyünket 
védeni s megtámadásokat alaposan, s mindenkor vissza is 
utasítani képes legyen, és e szerint a lehetőségig minden 
igényeknek megfeleljen ; minden hódoló tiszteletünk mellett 
is lehetetlen abbeli belső meggyőződésünk ellen küzdenünk, 
mikint annak alapítását szivünkből minden kitelhető erejé-
vel ne pártfogoljuk. 

Annál sajnosabban esik keblünknek tehát, midőn lát-
juk: mikint szepsi kerület indí tványára a fővárosi lelkes pap-
ság ez ügyet felkarolván, az igét testté érlelni óhajtván, az 
erő szétforgácsoltatik, s az annyira, főkép most szükséges 
összetartás és sorakozás lánczolata széttépetik. 

Megvalljuk, az I. T-nak igen tisztelt szerkesztőjétől és 
tulajdonosától, kinek érdemeit tagadni nincsen szándékunk-
ban, vár tuk, hogy ő lesz az első, aki ezen eszmét fölkarolja, 
s létesítéséhez, amennyit tehet; tenni fog. Kath . szive ezt 
sugalhatta, anyagi állása pedig, mikint mondatott, biztosítva 
lett volna. 

r 

Es most mi leend a következés ? — Valóban az, mit 
szerkesztő ur megjósolt: három év múlva a nagy kath. ma-
gyar lap alapítása is bizonytalanabb lesz, mint ma. Nem azért 
hozakodom elő, hogy talán ismét vitázzak, hanem hogy ta-
núságot tegyek arról, mily erős gyökeret vert sziveinkben 
az alapítási eszme. Vannak olyanok, kik a segélyezést ala-
pitásnak hitték, az egész vitát abban lenni gondolták, hogy 
ki legyen a szerkesztő ? Pedig az alapitás és a segélyezés 
egymást kizárják, ha azon egy szerkesztő volna is. 



Azonban csekély véleményünk szerint e nagyszerű 
eszmét elejteni nem lehet, de nem • is szabad, mert tessék 
meggyőződve lenni, számosan vannak sorainkban, kik te-
kintélynek hódolván az Idők Tanuja subventiojához járul-

• tak ; de akik tízszeresen örömestebb áldoztak volna alapí-
tandó kath. lapra, ha ez ügybeni felszólítás megtétetett vala. 
— Ily meggyőződésben van kerületünk papsága nagyobb 
része is, mely erősen hiszi, hogy ez ügy, (bár a tudomány 
sárral dobáltatik is) még dicsőén kivívja magát, erősen hiszi, 
hogy a lelkes fővárosi tiszt, papság ez ügyet magaévá tevén, 
Istenbe vetett bizalommal mindent meg fog tenni, hogy fel-
emelhesse ezen nagyszerű épületet, mely a kath. ügynek 
hazánkban védelme, s a magyar kath. egyház dicsősége 
leend. Ily lelkes papság, mint a fővárosi, melyben a méltó-
ságot, tudományt, lelkipásztori buzgóságot tiszteljük, meg-
kísért mindent, hogy ezen szent ügyet, habár az érdek meg-
zavarta, tisztára fogja hozni. 

Hogy e nagyszerű építményhez mi is némi morzsalék-
kal já ru l junk ; e kerület, mely hat plébániából áll, a kerü-
leti gyűlés után értekezletet tartván, elhatározta: hogy 
nemcsak öt példánybani előfizetést eleve is biztosit ; de az 
alapitandó lapra is, névszerint : Horner József czim. esperes 
s mogyoródi plébános évenkin! 50, — Paulovics Mihály 
kerepesi plébános 50, — Majerszki Ferencz csömöri plébá-
nos 15, — alulirt ecseri plébános 50 o. é. forintot három 
évre, mindenkor September végével fizetendőt, ha a meny-
nyei gondviselés életünknek kedvez, s igy öszvesen 495 
osztrák forintokat mint alapitványt ezennel biztosit. 

Mely határozatunkat, midőn kerületi 5 paptársam ne-
vében és megbízásából ezennel van szerencsém ft. szerkesztő 
ur tudomására hozni, s ez ügybeni minden megtámadások 
ellenére lelkes kitartásra felkérni, különös tiszteletem kifeje-
zése mellett vagyok. 

Orem János 
plébános s kerületi jegyző. 

MOCSONOK, jun. 21-én. Ma gördült le ismét a 19-ig 
év az örökkévalóság kebelébe, mióta szent a tyánk a pápa 
királyi hármas koronával földiszittetett ! Boldog nap, mely-
nek emléke az emberi szivet kimondhatatlan öröm-, de 
tekintve a helyzeteket, egyszersmind fájdalomérzettel tölti 
be ! Szivünk ezen érzetének kifejezést adandók, kerü-
letünk tavaszi koronáját ez emlékezetes napon tartot tuk 
meg Ivánkán, melynek részleteit rövideden közlöm. Egybe 
gyülekezvén, taraczkdurrogások között léptünk az ez alka-
lomra földíszített szentegyházba, melyben a „ T e Deum" el-
zengése után, bemutattatott a Mindenhatónak fényes egyházi 
segédlettel a vér nélküli áldozat; — ezt követte a pápai 
hymnus eléneklése, mely után a plébániai lakban a főt. espe-
res ur által a gyűlés megnyittatott. A tudományosságáról és 
kedélyességéről egyaránt ismeretes házi ur, főt. Palmer Ala-
jos, hittudor és helybeli plébános ur értekezett „de princi-
patu civili Romani pontificis," mely értekezés alatt mindnyá-
j u n k figyelmét lekötötte, elménket pedig a folyékony irály 
és az érvek meggyőző erejével élvezettel töltötte a pápa vi-
lági hatalmát, és azon szorongatásokat, melyeket szent-
a tyánk 1859 óta szenvedett, elősorolván, a pápa világi ha-
talma ellen fölhozni szokott ellenvetéseket, azokat oly tudo-
mányos és statisticai készültséggel czáfolta. —ft. 
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IRODALOM. 
Népszerű egyházi archeologia stb. irta Lonovics Jó-

zsef, kiadta Hopf János tiszt, kanonok, hittudor s a pesti 
kir. egyetem hittud. karának keblezett tagja. I—IV. füzet. 
Az egyházi évkör ; a szentségek. Pesten, Hartleben A. sa-
já t ja . 1865. 

Minden u j műhöz, melyről előre tudjuk, hogy hosszú 
és mély tanulmányozásnak a gyümölcse, tisztelettel nyúlunk, 
hazai nyelvünkön Írottat honfiúi érzelemmel üdvözlünk. Hit-
tanulmányaink, hazai irodalmunk iránti kegyelet sugalja 
ezt. De mit ahazaszer te ismert tudománynak, a tanulmányo-
zásnak, a tapasztalatnak, a viselt méltóságoknak, az orszá 
gos s egyházias érdemeknek, a kornak, az egyetemes tisz-
teletnek dicsköre övedz, azt midőn kezünkbe veszszük, a 
nagy tisztelet miatt magunkat kicsinyeknek találva, eleget 
mondunk, ha ajánlásul a nagy névre mutatunk, mely előtt 
egyházi s hazai jelességek mély tisztelettel meghajolnak. 
Ilyen a fönt nevezett mű, melyet e helyen nem közönséges 
előadói tisztkedésben, mint inkább fiúi mély alázatosságban 
mutatunk be .olvasóinknak. 

Hazánkban e mii hézagot pótolt. Tompa László ,Insti-
tutiones de saci-is christianorum ritibus 1785/ s Kozma Ká-
roly tudor s egri papnevelde alkormányzója által a növen-
dékek használatára kiadott s kedvesen fogadott ,Liturgica 
sacra catholica' latin, — Rácz Endre ,A romai ker. kath. 
Anyaszentegyház szertartásainak magyaráza t j a" ) és Sza-
niszló József, szombathelyi kanonok ur által irt ,A romai 
kath. anyaszentegyház ünnepeinek szertartásai / — — ezen 
könyvek után a nm. szerző ur munkája magyar nyelven 
legújabb. 

Nem iskolára irta a nm. szerző ur az ő munkáját , ha-
nem a le lkipásztoroknak: ugy azonban, hogy az iskolai 
rendszernek megcsontosult embere is e müvet, mint a tudo-
mány kedves kincsét fogja kezébe venni, épen a nagy tu-
domány miatt, mely őt e könyvben minden lapon üdvözli. 
Nem a kispapok, nem a neveldék használatára Íratott ez : 
ugy azonban, hogy a hittanulmányi elöljárók, vagy a lelki-
igazgatók előadásaikban a növendékekhez, vagy reggeli, 
esteli rövid értekezéseikben a legnagyobb haszonnal vezé-
rül vehet ik ; a papnövendékek pedig, kiknek egyik első 
erénye, hivatásuk egyik ismertető jele, az egyházi szertar-
tások tisztelete és szeretete, amint idejök engedi, és magán 
szorgalmok teheti, legüdvösebben forgathat ják, az egyházi 
éven át az egyház életébe beavattatva az úgynevezett egy-
háziasságot meríthetik belőle. Szerencsés tulajdon egy irónál 
annyi olvasót találni s mindnyájokat kielégíteni. 

A lelkipásztoroknak különös és szeretett könyve lehet, 
s kell is hogy legyen, nekik van irva ez különösen. Az egy-
ház kivánja, parancsolja, hogy a szertartások, az ünnepek, 
a tétemények titkos értelmei a népnek megmagyaráztassa-
nak. Az ajtatosság, a ragaszkodás, az épületes bámulat, sze-

' ) Mikint tudjuk, a már meghalt szerző ur után kéziratban ma-
radt egy nagy mii .Liturgiea ' , melynek kiadatásáról végrendeletileg is 
rendelkezett. Ki fog-e adatni, nem tudjuk ; de a boldogult szerző ur e 
tárgyban igen járatos volt, s e munkán életének végső nyugodt éveiben 
szorgalmasan dolgozott. 
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retet ily magyarázat által ébresztetik, ápolta tik a hi vekben. 
Kell némely alkalommal különösen ezekről szólani, néha 
nem is lehet másról illetékesen beszélni, legtöbbször pedig a 
vasárnapi, vagy ünnepi beszédek egyik részét, vagy lega-
lább bevezetését a szertartásokból lehet legtanulságosabban 
tenni. A nm. szerző urnák a lelkipásztorok különös hálával 
tartoznak, s annyi háladatost is fog találni, a hány olvasót. 

Elősegitendi őket ebben az első kötet az ő számtalan 
jegyzeteivel, melyek a szentatyákból véve, a nép előtt min-
dig kedvesek és tekintélyesek ; elősegitendik őket a máso-
dik kötetben a szentségekről, ezeknek magyarázatába befű-
zött kész szentbeszédek, egyszersmind azon vasárnapoknak 
kijelelésével, melyeken ily beszédet a néphez legalkalma-
sabban tarthatni. 

Hittani rendszerünknek, melyből az egyházi régészet 
épen hiányzik, a liturgica pedig vagy csak átalában a lelki-
pásztorságtanban, vagy kivételesen a püspök intézkedése 
folytán adatik elő, egyik pótléka, kiegészítő része. 

Harmadik kiadásban jelenik meg e mü, jele hogy hiányt 
pótolt, hogy kedvezően fogadtatott. A magyar közönség ke-
zein eddig 2000 példányban forog, mily kelendőséget kevés 
munka nyert hazánkban hazai nyelvünkön. 

Ezen kiadás nem u j nyomat, hanem, mikint az első 
tekintet az összehasonlításban mutat ja , bővített kiadás. ,Ja-
vitott '-nak is mondatik : ezt mi nem a talán elkövetett té-
vedésekre, hanem csak ép arra vonatkozva veszszük, mert 
ha ,bővített', akkor javított is egyszersmind. „Az egész mun-
kában alig található oly czikk, melyben a figyelmes olvasó 
az előbbi kiadásokhoz képest a szorgosan pótolgató, javít-
gató, és átalakító kéz nyomaira nem akadna, igy szól a főt. 
kiadó ur ; különösen az egyházi évkort tárgyaló első kötet 
az eddigieken kívül még 18 egészen uj , ké t vasárnap kivé-
telével, főleg magyarországi véd- vagy Magyarországban 
különösen tisztelt és octávával ületni szokott némely szen-
tek napjaira vonatkozó czikket tartalmaz." Ilyen : sz. Péter 
apostol romai széke, Pál fordulása, boldog Margit sziiz, sz. 
József, sz. Adalbert mártír, sz. kereszt feltalálása, nepomuki 
sz. János mártír, keresztelő sz. János, sz. László király, sz. 
Lőrincz mártír, sz. János fővétele, sz. kereszt felmagaszta-
lása, sz. Gellért püspök és mártír, sz. Imre herczeg, sz. Már-
ton püspök, sz. Erzsébet asszony. Mindannyi ünnepek, me-
lyek hazánkban búcsúval szoktak tartatni, melyekhez tehát 
az egyházi szónok a legkedvesebb tárgyat ezen könyvben 
találandja, a szentnek hiteles történetéből. 

Legyen szabad eziránt a nm. s főt. szerző urnák saját 
szavait, melyeknél a miénk egészen elhomályosodik, hasz-
nálni : „Egyházi irodalmunk az e szakot illető munkákban 
ugyan elég gazdag; ezek mindazáltal n e m u g y szerkesztvék, 
hogy a hivatalos foglalatosságaikkal olykor egyébbkint is 
csaknem túlterhelt lelkészek azokat a gondosb keresés, ösz-
szefüzés s átöntés fáradalma nélkül ide tartozó közoktatá-
saik ezéljából használhatnák. E hiányt némileg pótolni, az 
egyházi archeologia s liturgica legsziikségesb ágainak ismer-
tetését a tanszékről a szószékre vinni, s a tudományt, mely 

') ,Gaudete' ,Laetare ' vasárnapok. 

eddigelé csak a szakavatott tudósok saját ja volt, népszerűvé 
s közönségessé tenni, szóval a közoktatás eme szintoly fon-
tos mint háladatos nemének érdekében a lelkészek pásztori 
buzgalmát ébreszteni, éleszteni s elősegíteni, a híveket pedig 
azon kincsek birtokába igtatni, melyek e tudomány aknái-
ban az ő számukra is re j tvék : — ez volt a jelen igénytelen 
munka kidolgozásában egyedüli czélom." (Folyt.) 

VEGYESEK. 
M. A. ur a „Prot . egyh. és isk. lap 24-ik sz. í r j a : „az 

egyháznak illetékes organumai által gyakorolt ellenőrködése 
ép ugy kiterjed a mathesis mint a dogmatica tanárára. Hogy 
a tanár minő tudományos irányban vizsgálódik, s ez által mi 
eredményekre jut '? igazok-e vagy nem ? ebbe az (prot.) egy-
háznak semmi joga beavatkozni." Igaz, amely egyház nem 
biztos arról, hogy az igazság nála van, hogy dogmái örök 
igazságok : ott a tanár tekintélye az egész egyházzal egyen-
súlyt tart , s tantételeinek „maga a tudomány illetékes birája, 
nem pedig a szavazattöbbséggel hozott végzések által döntő 
egyház." Szabad menetet adunk ezen prot. eljárásnak, vi-
szont kér jük , engedjék a kath. egyházat is saját szabadsá-
gában, amely nem keresi, hanem birja az igazságot. Szabad-
ság mellett saját jában kiki békésen fog megélni : de ha az 
itt M. A. ur által emiitett prot. nézet a kath. főiskolákra is 
alkalmaztatnék, ez zsarnokság volna. 

,Vasárnapi Újság ' szerkesztőségénél egy ismeretlen 
nő 1000 ftot tett le, melynek fele a lipótvárosi templomra, 
fele az akadémiai palotára fordittassék ; megkérdeztetve, ki 
legyen ? nem válaszolt, csak a V. S. kezdő névbetüket jelzé, 
s ezután is, ha körülményei engedik, ily összegeket igért 
közhasznú czélokra. 

Az egri növendékpapság magyar egyház-irodalmi tár-
sulata fiatal nmnkálkodásának első zsengéjét hozta a magyar 
egyházi irodalom oltárára következő czimü fordított mun-
kában : ,Az igazság győzelme a régi és u j tévelyek fölött. 
Wiek József után, németből. Eger 1865 Ara 1 frt . o. é.' A 
tévelyek közöl többet találunk, melyek az u j korra vonat-
koznak, azért a munkát igen czélszerüen választottnak, a 
fordítást gondosnak találjuk. Most a mélyen tisztelt elöljá-
róság vezetése alatt beavattatva, később önbuzgalmukból a 
szépen terjedő és emelkedő egri irói kört gyarapítani fogják 
a lelkes i f jak. 

A szentatya jun. 21-én, megkoronáztatásának évnap-
ján azon 87 politikai foglyoknak, kik nagyobb részt az elra-
bolt tartományokból levén, részint föltétlenül egészen meg-
kegyelmezett, részint a tömlöczéveket felére, egyharmadára 
leszállította, részint, akik kívánták, számkivetéssel felcse-
rélte. Az atya mindig kegyelmez. 

Főt . Schopper György a magyar királyi kath. egye-
tem nagyságos rectora Jul. 6-án tartott tanácsülésben, 
es. ap. kir. Fölsége azon legkegyelmesebb látogatásának 
emlékére, melylyel az egyetemet szerencséltette, 1000 frtnyi 
alapítványt tett, s az egyetemi tanácsnak azonnal át is adott, 
hogy ennek kamatjait a karok sorrendje szerint egy legszor-
galmasabb, legerkölcsösebb egyetemi polgár kapja . 

Városunkban van egy intézet, mely jó barátságban 
van a P. Naplóval, azért már kétszer ajánltatott a szüléknek, 
és minden világnak. Egye t felejt a P. Napló megmondani, 
hogy Kalocsai Róza, kit annyira ajánlott, nem katholikus, 
pedig a szabadelvű őszinteség ezt megengedte volna ; mi 
tehát pótoljuk a tudósítást mondván, hogy a tisztelt nő pro-
testáns, azért, ha a protestáns szülőknek tetszik, bátran oda 
küldhetik leányaikat a P. Napló újdondászának ajánlatára. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Bölcsészeti nézetek. 
i l 

(Vége.) 

Gyakorta tűnődtem afölött, hogy korunk pan-
theistáinak iratai, habár a talentum remekei, mégis 
a legritkább esetet kivéve, olvashatatlanok ? Nyil-
ván onnét van ez, hogy lelkünk szomjazza a vilá-
gosságot s irtózik a homálytól. Közönségünk azért 
követi a hires bölcsészeket a metaphysika széditő 
magasságaira, mert reméli, hogy innét velők együtt 
jobban és messzebbre lát. Mennyire csalódott, észre 
véve, hogy oda fönt azt sem látja, mit ide lent; ta-
pasztalva, hogy ama magasságban, mit oly léginek 
vélt, fátyol lebeg a szem előtt, és teher nehezedik a 
gondolatra. Mily keserű e csalódás, midőn az igaz-
ság természete az, hogy tiszta fényt dérit minden-
felé, valamint a nap, mely csak ugy világítja meg a 
a hegyormot, mint a völgy rejtekeit. Mig sz. Ágos-
ton, sz. Tamás, Bossuet, Fénélon s más metaphysi-
kussal szinte érzem a verőfényt s értelmem örömmel 
issza a világosságot, s áhitozik az igazság után: 
mig ellenben, ha eme sanyarú elmék szárnyaira he-
lyezkedem, kik napjainkban a vakmerőség híressé-
gét nyerték, lelkem elnehezül, elfárad, elalél. Mintha 
fuldoklanám és valaki mondaná: ez nem az igazság 
országa, ez nem az igaz metaphysica levegője. Nagy 
tévedés azt hinni, hogy a metaphysica az emberek 
legnagyobb részének megközelithetlen tudomány, 
mint olyan kör, mely a józan közérzék határain túl 
van. Az igaz metaphysica világos és egyszerű, mint 
a józan közérzék, sőt a metaphysica nem egyéb, mint 
maga ajózan közérzék kiterjeszkedve az ismeret kima-
gasodó pontjaira. Ebben áll egyszersmind a metaphy-
sica viszonya a többi tudományágakhoz. A panth. 
metaphysica felvilágositás helyett homályt nyújt , 
megkölönböztetés helyett zavart. Mintegy érezzük, 
hogy e fény, amit mégis tőle kapunk, a sátány po-
koli fénye. Lucifer szokta tenni, hogy egyesités 
ürügye alatt mindent összezavar. Ez az éj, mely azt 

mondja magáról, hogy nappal; Babylon, mely azt 
állítja, hogy Jeruzsálem. Zavar, ez az egyedüli ered-
ménye a jelenkori panth. metaphysikának. 

A józan, az igaz metaphysicának tárgya a lé-
nyek változhatlan és egyetemes viszonyának miben-
léte. A végtelen és véges ; a tünemény és állag ; ok 
és okozat; mozgás és erő; tervszerűség, rend és 
értelem; tökéletlen és tökéletes; reális és ideális; 
természet és Isten között. Eddig e tekintetben tisz-
tában voltunk, s a ker. tanok biztosan vezették az 
elméket, a pantheismus azonban valamint meghami-
sította az Isten eszméjét, ugy eme viszonyokra is 
ráéjjeledett s beszórta a homályos szavak özönével. 
Sebes röpüléssel áthaladunk eme pontokon is. 

A főpontra, t. i. a végtelen véges közti vi-
szonyra nézve azt mondja, hogy itt viszony nem 
létezik, hanem azonosság, identitás. És eme hirhedt 
szóval a homály erős függönyét vonta az egész me-
taphysicára, vagy jobban mondva gyökerén elvágta, 
s amennyire tőle telik, kitörülte a létből; mert a 
metaphysica a viszonyok tudománya, ahol viszony 
van, ott többségnek is kell lenni, hogy viszony lé-
tezhessék, ott legalább is kettőnek kell lenni, egy-
nek realitása nem elég, a másiknak is kell realiter 
létezni, s köztük reális különbségnek. Az egy átalá-
nos azonosság kizárja az ellentétek identitását s a 
reális viszonyt, s igy megfosztja a metaphysicát tu-
lajdonképeni tárgya- és támpontjától. Mert ha meg-
szűnik a végtelen és véges, Isten és a világ közti 
különbség, akkor nem marad egyéb viszony meg-
figyelni való, mint mely tünemény és tünemény 
közt vagyon. Az örök viszonyok tudománya tehát, 
mely egy végtelennek föltevése nélkül absolut fo-
nákság gyökerén vágatott meg, biztos, hogy kivész; 
mert a metaphysica első elemére, a végtelen és véges 
közti viszonyra szállván, a zavar okvetlen a többire 
is átmegy. Ezentúl tehát létezhetik még pliysica, 
cosmologia, physologia, szóval a véges lények tudo-
mányai; de nem többé metaphysica, mert ez amint 
él a végtelennel, ugy vele együtt meg is hal. 

Midőn arról van szó, hogy minő viszony van 
6 



42 

tehát a végtelen állag és tünemény közt, mert a 
pantheismus, mig egy végtelen substantiát állit, a 
tünemények határozatlan változatosságát is elfo-
gadja ; midőn eme titokszerü viszonyt magyarázni 
igyekszik, iszonyú ellenmondások- és értlietetlen-
ségekbe bonyolódik. A valódi nagy elmék : sz. Ágos-
ton, aqu. sz. Tamás kizárnak a végtelen állagból min-
den accidenst, mert a végtelen substantia visszauta-
sít minden tüneményt, mint mely természetével 
merőben ellenkezik. Emiatt 3000 év óta a pantheis-
ták rendesen hajótörést szenvednek a végtelen sub-
stantia és a tünemény közti viszony magyarázatánál, 
mind eme kilábolhatlan ellenmondási körbe zuhan-
tak, hogy t. i. a végtelen legyen véges, határos mó-
dosulatok történjenek határtalan substantián, vagyis 
mint az u j metaphysica romantikusai mondják, hogy 
a véges virágozzék a végtelennek felületén. Hason-
lag összezavarja az ok és okozat közti viszonyt, azt 
hirdetve, hogy a kettő szintén azonos. És most egy 
egészen idegen térre lépjünk, hol oly beszédet hal-
lunk, mit az emberiség soha sem beszélt, eszméket 
észleljünk, miket soha sem gondolt. 

Hogy eredmény vagy okozatok vannak e föl-
dön, ez evidens igazság ; az ok névvel az emberiség 
mindenha olyasmit jelzett, mi magától az okozattól 
merőben különbözött. Mert lia az ok és amit ezen 
ok előhozott, ugyanegy dolog : miért makacsok az 
emberek s az identikus dolgokat két névvel jelölik ? 
Ezen axiómába, mely tovább fog tartani mint a föld 
gránit sziklái, örökre bebizonyította az emberiség, 
hogy az eredmény különböző az eredmény előhozó-
jától, hogy semmiféle okozat sem lehet oka önmagá-
nak. Ez a józan közérzék nyilatkozata. És mégis 
az u j metaphysikusok kiigtatják magukat a közér-
zék birodalmából, csak azért, hogy ne kelljen a vi-
lágnak, azonkivül okot keresni, hogy az égnek és 
földnek teremtője ne legyen: készek szakítani az 
egyetemes észszel, és mind ember ellenében vitatják, 
hogy a világ oka saját okozatainak , ami annyi, 
hogy az okozat ok is egyszersmind. „A világ — 
szerintök — csak látszatra okozat, alapjában ok; a 
világ saját magának princípiuma. A világ okozat 
csak a képzelemre nézve, mely csak a külvilág je-
leneteit tekinti, hanem az ész, mely behat az alapig, 
itt feltalálja az eredmények okait." Igy az uj meta-
taphysica. Ennél nagyobb ellentétbe lépni az egye-
temes észjárással, az elme fényét siirübb fátyollal 
elfödni nem lehet. Kérdlek, ha váljon ker. vallásunk-
ban, a legelrejtettebb titkok körében van-e ehez ha-
sonló szólam: a világ saját magának oka? — Ez 

ugy vélem eléggé fonák és ellenmondó állítás. E g y 
van mégis, ami fölülmúlja, hogy t. i. a világ saját 
m o z g á s á n a k i n d i t ó j a . Ami uj metaphysicánk 
anélkül, hogy bebizonyítaná, fölteszi, hogy az ön-
tudatlan természet benső erővel bír, mely léteibe in-
dítja és az eszmény felé hajtja. Ha bebizonyítható 
ez állítás, rajta, fejtsétek ki az érveket; ha nem, 
minek fogadjátok el? A pantheismus elsompolyodik 
semmit sem felelve. A liypothesist ugy veszik ala-
pul, mint valamely axiómát. Lássuk e vélme ered-
ményeit ! 

Mindenekelőtt a logica megengedi kérdeznünk, 
hogy mi légyen az a princípium, ami mozgásba 
hozza a természetet, s lehetségesnek ölében a reális 
előhozatalába haj t ja? Továbbá a természet ezen 
erővel dolgozván, végtelen sok dologba kezd; sze-
retnők már tudni, hogy van-e ebben valami czélja 
vagy csak esetleg működik ? Ha nincs czélja : mi-
képen juthat oly szabatos eredményre? Ha van 
czélja, miképen ismeri, és e czél miképen intézi el 
saját munkájának eredményét? Azt mondjátok, 
hogy a természet az eszmény után törekszik, más 
szóval Istenné lenni igyekszik. Ámde a természet 
vak és öntudatlan, hol veszi tehát a hajlamot az is-
meretlen eszmény felé ? ! Erre persze lehetetlen a 
felelet, ez több mint titok, több mint felfoghatatlan, 
ez már ellenmondás. 

E g y más viszony is lép szemünk elé, a rend és 
(tervezet) értelem közt. A rend tanúskodik az érte-
telem felől, mely tervelt; az értelem visszfénye a 
rend. A világon van rend; amely élőlény ezt be 
nem látja, tartozhatik az állati rendhez, de nem az 
értelmihez. Mindenki előtt első tekintetre világos, 
hogy a rendnek bárminőjelentkezése, az értelemnek 
nyilványulása, amely a rendet előhozta. E tekintetben 
a legegyszerűbb popularis bölcsészet, egy nyomon 
jár a metaphysicával, itt tehát tökéletes világosság-
ban lennénk. Hanem a sanyarú bölcsészet itt homályt 
terjeszt, a szembeötlő igazságot elfátyolozni akar-
ván, a józan ész okoskodását felforgatja. Ezen értel-
met, melynek hű pecsétjét viseli a rend, melynek, a 
rend munkája előtt kell létezni, ugy állitjaelő, mint 
eredményt, a vak és fátumszerii kifejlés eredményét. 
Ilyképeri a pantheismus az é r t e l e m és r e n d 
közti lényeges viszonyt fölforgatja, ami első, azt má-
sodiknak mondja, távol attól, hogy a mindenség 
összhangzatát alkotná ez értelem, inkább bevégzi 
azt, megelevenülve ; az összhangzat, mely ez ér-
telem leánya, anyának lenni mondatik. De ek-
kor a józan ész kérdi : ha az értelem koro-
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nája a rendnek , ha elöbbvaló a r e n d , honnét jött ? 
Kinek erejével fejlődik a mindenségben ? Ha merőben 
vak oka nincsen, akkor váljon mi? Ha pedig vakerő 
állította elő az elragadó rendet a mindenségben, hol a fejlő-
dés végtetőzetén megjelent a gondolkozó lény : akkor nagy 
Isten ! mittevők legyünk eszünkkel, midőn sarkalatos igaz-
ságai igy forgat tatnak fel, nyelve fenekestül felfordul? Mi-
képen juthat oda az értelem nélküli erö, hogy azt adjon, mit 
nem bir, mivel nem birhat, t. i. értelmet ? ! Komolyan állít-
já tok ti eme tételt, mely a inetaphysicus előtt nevetséges ? 
hogy a szellem csak a meglevő harmóniát jöt t megtekinteni, 
mit nélküle, előtte kifejlesztett a vakerő, s azután eme szel-
lem az anyag öntudatává let t? — Komolyan állítjátok, hogy 
a mindenséget öntudatlan Isten állította elő és pedig életé-
nek első lethargicus álmában, mely hasonló Brahma álmához 
és mely isten milliard század múlva, mint szellem ébred föl, 
és szemét kitöriilve képességet érez magában szemlélni és 
felfogni álmában végrehajtott remekeit? Oh pusztuljatok, s 
meséljétek ezeket, mik elaltatják az észt, másoknak. Igazán 
néha azt kellene gondolnunk ilyeneket hallva, hogy fél-
álomban vagyunk. Mi azonban nem alszunk; ébren vagyunk. 

Tehát csak ezen egyszerű kérdésre feleljenek. Melyik 
elöbbvaló, az értelem vagy rend ? minő közöttük a nemze-
déki viszony ; melyik a kettő közt anyja a másiknak ? I t t 
nincs közép út, e két dolog egymáshoz van csatolva, gyé-
mántnál erősebb gyűrűvel, ami nem egyéb, mint az erő, 
vagyis a dolgok lényege. Eddig nemcsak a kereszténység, 
hanem a gondolkozó emberiség az elsőt vallotta ; a mostani 
metaphysicusok ellenben az ellenkezőt szeretnék bemutatni, 
aminél sokkal háladatosabb törekvés lenne, ha az ember 
szivét jobb oldalán keresnék, miután ez épen annyi, mint ki 
állítaná : előbb volt a fiu, aztán az atya ; előbb a leány, aztán 
az anya. 

A metaphysicai zűrzavar még egy csomója van hátra, 
ez aztán a végső csúcs, melylyel a jelenkori pantheismus 
meg akar ja koronázni az óriási bábéit, mit lángeszük alko-
tott. Ér tem az eszményi és valárd közti viszonyt, az Isten 
természetének realitása. Állitja ugyanis, hogy az isteni léttel 
összeegyezhetetlen a valódi—reális—lét,a tökéletes nem lehet 
valárd, és a valárd nem lehet tökéletes. Ez hallatlan volt a 
bölcsészetben, szédeleg az ember esze, ha az értelem meg-
dönthetlen igazságait rázogatni lát ja olyanoktól, kik nincse-
nek a tébolydában. Azt várnók, hogy mit ezredéveken át 
millió ész vall, azt ha megdönteni akar ják , szigorú bizonyí-
tással egybelánczolt érveléssel fogják tenni; de az egyszerű 
állitásnál tovább nem mennek. Ugyan honnét vettétek a 
gyökeres ellentétet a reális és tökéletes, a realitás és Isten-
ség között ? Mióta van megfordított viszonyban a lények tö-
kéletessége valódiságukkal ? Ez t akar já tok előállítani mint 
a józan ész, a közérzék egyetemes iagazságát ? Oh miképen 
merészlitek azt tenni ? Hiszen minden embernek hirdeti a 
józan ész, hogy a reális és tökéletes együtt j á rnak , együtt 
növekednek, s hogy a végtelen realitás összeegyeztethető a 
a végtelen tökéletességgel, s hogy az Isten, ha nem végtelen 
tökéletesség és végtelen valárdság, akkor üres semmi. Es ti 
eme szembeötlő világosságban eszméitek zűrzavarát akar já-
tok árulni, azon zavart, melyet csupán nyelvezetetek zavara 
halad meg? Akkor mi azon Isten, kit tökéletessége akadályoz, 

hogy ne legyen valódilag létező ? és ki nem létezhetik, ha 
csak meg nem szűnik lenni tökéletes, azaz Isten ? Minő azon 
Isten, kinek trónja csupán az én szellemem, és egyéb rea-
litása nincs, mint az én fogalmam, kit azért teremtek, mert 
gondolkozom, s kit megsemmisitek, mihelyt gondolkozni 
megszűntem ; milyen lehet azon Isten, kit én fölépítek ma-
gamnak , s le is rontom, a szerint , amint gondolkozom 
felőle vagy elfelejtem, mert ha léte csak fogalmamban van, 
megsemmisítése végett egyébre nincs szükségem, minthogy 
elfelejtsem. Oh mily iszonytató ürességet, mily borzasztó 
spectrumot — mely gondolatom láthatárán nyilai át — állit-
tok elém, hogy imádjam ! A végtelen árnya, mely a végesre 
esett, ez az én Istenem ? ! ? 

Most már tehát oh népek boruljatok le a philosophia 
istene előtt, s imádjátok ha birjátok ! Oh mondjátok meg, 
lennétek-e képesek szeretni az ilyen is tent? Szivetek elfor-
dul tőle. De hisz ama bölcsészek sem imádják, képmutatók 
ők, azért teszik oly magasba, az eszményi világ legfelsőbb 
csúcsára, hogy senki se lássa meg őt, s igy ne is imádja. És 
ezen emberek mégis merik mondani, hogy még csak nem is 
pantheisták, s fönnen hirdetik, hogy ha választani kell a 
pantheismus és atheismus közt, inkább az utolsót választa-
nák. Pusztuljatok ! a választás itt haszontalan, nincs mit vá-
lasztanotok, mert ti egyszerre mind a két tévely hivei vagy-
tok. Pantheisták a formára nézve, mert a pantheismus 
egyetemes dogmáját hirdetitek, az Isten és világ természe-
tének állagának (substantia) azonosságát; atheisták, mert 
az Isten, kit ti vallotok, csak az Isten fantomja, egy semmi, 
kit magatok feltalálói sem imádtok. Ismételve mondom, azért 
teremtettétek, hogy ne kelljen imádnotok őt. 

Ha ezen gondolkozás ellen fellázad az emberi ész, mely 
a legnagyobb tökéletesség fogalmát nem tudja valódi lét 
nélkül gondolni, még inkább felháborog ezen tébolylyal ha-
táros „szellemi (in)digestio" hallatára az emberi sziv, mely 
szeretni, tisztelni, imádni vágyik az ő teremtőjét, azon Isten 
után sóhajt, ki előtt a szenvedő, siránkozó emberiség le-
borulni szokott, ki enyhülést küld sajgó szivére. Ha nektek 
oh bölcsészek elég ezen eszményi, létnélküli Isten, tartsátok 
meg, boruljatok le ezen újkori bálvány előtt; mi azonban 
addig is, mig leesik szemetekről a metaphisica hályoga, foly-
tatni fogjuk az igaz, élő személyes Isten imádását, ki te-
remtő, föntartó, gondviselő Isten, Kepler, Leibnitz, Newton, 
sz. Ágoston, Fénélon, Bossuet, a kereszténység, az emberi-
ség Istenét. Oh hitem, szivem, életem Istene, imádlak eme 
néppel, mely előtted leborul, s kér, hogy küldjed szentlelke-
det, ki elűzze elménkről a setétséget, mely nem engedi látni 
az igazságot s vele neved fölségét, szent szined fényé t ! 

Zádori János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jul. 17-én. Nagy dolgot kicsinynyel kezdünk. 

Lapirói tisztünk ez, hogy a nagy horderejű tárgyaknál ér-
demlegesen megállapodjunk, a kisebbeket futólag érintsük ; 
,futólag/ de mégis érintsük. 

A kath. egyháznak legújabb időben kivívott győzel-
meiről akarunk szólni, útba jött f t . Szabó Imre esperes ur 
tanácsa a papsághoz hazai helyzeteinkben. Licet magnis 
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componere parva ; küldetés mindkettő, az egyház a nagy 
világban, mink a kis de hőn szeretett hazánkban ; küldetünk 
győzelemre. Vereségre lehet itélet, de küldetés nincsen. 

Főt. Szabó I. ur szerényen, nemesen szólt, mérsékel-
ten, „lehet, hogy e nézetben egyedül állok," „én legalább 
igy tennék" stb. Evvel mindenkit előre leköt. Mi is csak 
saját nézeteinket közöljük a közlött tanács fölött ; papi tes-
tületünk ügye, szólhatunk tehát a mi határaink között. I t t 
irányról, viseletről, teendőkről van a szó, mely jó vagy gyá-
szos eredményű lehet. Testvérek előtt kedves lehet a test-
vérnek szava. A dolog már nyakunkon ég. 

„Nem hiszem, hogy nálunk a papság valaha egy külön 
álló politikai pártot képezzen." „Tisztán papi pártot alkotni 
nem czélunk." Ez a bevezető állítás a többihez. 

Nem tudnók, a mai szótárból mily néven nevezzük 
nemzetünk azon részét, mely sz. István idejében Kupa ellen 
állott; keresztény pártnak nevezhetnők, de az bizonyos, 
hogy a papság mind sz. István mellett volt. 16-ig századig 
országunk kath. politikát követett, kath. törvényhozással 
bírt, melynek okmányait a magyar királyok leveleiben, ren-
deleteiben birjuk a kath. hit föntartására hazánkban. 1791-
től tisztán papi párt nem volt, mivel a nemzet nagyrésze fő-
papjainkkal tartott. A vétók közösek voltak. 1825 óta kez-
dett mutatkozni mi a papi párt, 1840—1844-ben, elvonva a 
conservativismustól, tényleg már megvolt, mivel az egyház-
állami, az állam-egyházi ügyekben némileg saját elvünk, saját 
politikai nézetünk volt. Ha tehát ,párt ' szó alatt önálló elvet, 
ebből lehozott nézeteket, irányt, eszközt a hozandó törvé-
nyekben értünk, s ezeknek érvényt szerezni akarunk, a 
,párt ' szótól, mint szótól nem akarnánk megijedni Lehet, 
lesz is, hogy elveink alkalmazásában sok lelkes katholikus 
fog velünk tartani ; de lehet, lesz is, kik ellent fognak mon-
dani : akar juk bár vagy nem, a ,párt' szót ki nem kerüljük. 
Alkotmányos országban pártokat a ft. esperes ur is elkerül-
hetetleneknek tart, mivel mindnyájunkat, papot, világit egy 
kalap alá vonni lehetetlenség. 

A politika hazánkban is messze bevág az egyházi 
térbe, s ha van Deák-párt, ha van határozati párt, mint ft. 
esperes ur mondja, ezeknek vagy már megállapított, vagy 
csirában rejlő nézeteik vannak a concordátumról, az alapít-
ványokról, az iskolákról, az egyetemről, az egyházi méltó-
ságok jogairól a felsőházban, a cancellariánál, a helytartó 
tanácsnál, a hétszemélynöki, a királyi táblánál, a házasság-
ról, a szentszékekről stb. stb., s ezeknek érvényt is fognak 
akarni szerezni. Ha hatalomra jönnek , azonnal érvénye-
sitendik nézeteiket, ha mint ellenzék maradnak, szüntelen 
elő fognak hozakodni ilyesekkel. Bermudoz de Castro Ma-
nuel jun. 26-i jegyzékében irja : ,Elismerjük Italiát, mivel 
különben az ellenzék ellen nem tarthatja fönn magát a kor-
mány/ az ellenzék maga de Castro. Mily nézetek ezek ? 
Főt. esperes ur ismeri. Fogunk-e ellenmondani V Főt. espe-
res ur az elsők között talán legelső lesz. Nem lesz-e mind a 
két párt ellenünk ? Nem magunk leszünk-e külön álló néze-
teinkkel, akaratunkkal a törvényhozás terén ? 

Az a kérdés, elvből fogjuk-e ezt tenni, vagy csak inci-
densből ? Lesz-e átgondolt elvünk hazánk jelen helyzetében 
a teendőkről ? Ha lesz, mint párt fogunk állani ; ha kerüljük 
a .párt' szavat, reánk fogják kenni. Mi nem idegenkednénk 

annyira a ,külön álló párt ' gondolattól, miután azt a viszo-
nyok kényszerithetik reánk. 

„Soha egy párthoz sem kötném le magamat föltétlenül." 
Ha pártot nem alakítunk, vagy is ha kath. elvet, kath. né-
zeteket nem képviselünk a hazai ügyekben, és mégis poli-
tikai térre lépünk, kell, hogy valamelyik létező párthoz 
csatlakozzunk. Ki saját szekerén nem akar Bécsbe utazni, a 
vasutat, vagy a gőzhajót választja. Csakhogy ,föltétlenül' 
nem köti le magát, de föltételesen igen is. Mi lesz azonban, 
midőn eme föltételesség beáll, hogy azon párt, melyhez igy 
csatlakoztunk, a „lehető legjobbtól," a „lehető legjobb esz-
közöktől" eláll? .Pártot nem alakítunk' ,párthoz csatlako-
zunk' ,föltételesen a párttól el is szakadunk' s ha a fönálló 
pártok között nincs választás, mit tegyünk ? Külön állni nem 
akarunk, nincs kihez csatlakozzunk, mivel végzetteljesen 
egyik is másik is ellenünk van ; mit tegyünk? Maradunk 
hol voltunk, mivel mégis az a 1 e h e t ő legjobbat, ez esetben 
a kisebb roszabbat akarja. Vagy ér valamit a föltétel, vagy 
nem ér semmit ; ha ér, a feltételnél a párttól, melyhez csat-
lakoztunk, ki kell lépnünk, nincs mi jobbat válaszszunk, 
fogunk tehát külön állani : ha nem ér semmit, mit a ft. espe-
res ur sem értett igy, akkor csak megyünk, hova a párt visz. 
Kinek szekere nincsen, ha gyalog nem akar járni, felül az 
átmenő idegen szekérre, s megy hova viszik. 

A ,feltétel' szó tehát, mikor kimondjuk, hogy külön 
pártot alakítani nem czélunk, előttünk vagy ellenmondásnak, 
vagy értéknélkülinek látszik. 

Eddig csak az események lökhetnének minket félre a 
pártok terén ; de mi a következés ? 

Amely párthoz csatlakozunk, annak erejét növeljük, 
azt hatalomra jutni segítjük. Kivált a képviselők választá-
sánál hatalmunk dönthet, melyik párt legyen többségben. 
Ily időben bármelyik pártnál megbecsülhetetlenek vagyunk. 
De tovább ? de azután ? A pártot hatalomra segítettük ; e 
párt az ő elvei, nézetei szerint fog törvényeket hozni ; nincs-e 
erkölcsi részünk ezen törvények hozásában már az első 
csatlakozás által? És ha, mikor ellent kellene mondanunk, de 
nem levén kedvezőbb párt, csak még ellenségesebb, miután 
Heródes et Pilatus (quoad Christum) facti sunt amici, ma-
radunk annál, melyhez csatlakoztunk, mivel mégis vélemé-
nyünk szerint kisebb rosz ; ellenünk fogunk-e szavazni ? 
Külön állani, saját elvet képviselni, ennek alkalmazásait kö-
vetelni nem akarván ; vagy némán maradunk az emiitett 
esetekben, vagy tehetetlenül tovább uszunk a folyammal, 
megyünk a megfújt induló szerint. Amely házhoz szegőd-
tünk, annak kenyerén élnünk kell; különben azt mondják: 
ha nem ízlik, hagyd ott, morogj, ha tetszik, ki gondol veled ? 
majd visszahajt az éhség. ,Éhség/akinek nincs saját élelme. 

Politikai elvek már ki vannak müveive, alkalmazásaik 
kitűzve; nem lehet az elvet elfogadni, az alkalmazás ellen 
pedig tiltakozni. Az ily tiltakozás telum imbelle, iners. Mi 
ugy látjuk, hogy minden bajaink onnan erednek, mivel be-
folytunk a pártnak felsegélésére, de soha az elvek, a nézetek 
kormányzására. Latolgattuk, mikint a ft. esperes ur akarja, 
melyik jobb, de hogy ilyen legyen, soha meg nem kisértet-
tük. Mentünk, hova a szél húzott. Személyekkel bajlódtunk, 
nem pedig tannal; incidensekben nyomorogtunk, elvvel 
férfiasan, nemesen fel nem léptünk. Őseink sírjaiban fekszik 
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ez erény is. Néztünk, követtünk másokat, mindent nyakunkra 
engedtünk rakatni. A szertartást szépen elvégeztük minde-
nütt, vártunk pro missa bene cantata 30 Julios, s adtak 30 
csapást. De elv, kiművelt elmélet, kiszabott nézet, kitűzött 
irány, meghatározott követelés, megkísértett alkalmazás, 
stb. hic labor hoc opus est, melytől elriadunk. Kinek pénze, 
birtoka nincs, az koldulva élősködik mások ajtaján. 

„Papi párt nem czéluuk," „hozzá állok, mely a lehető 
legjobbat akar ja ," „mily pártok között lehetend válogatnunk, 
azt az idő mutatja meg ;" igy fűződnek a gondolatok, me-
lyeknek factuma : ,tegyenek, szóljanak mások, majd meg-
lá t juk / Ez lemondásnak vétethetnék minden befolyástól; 
legalább, hogy nincs saját elvünk, nincs saját nézetünk, 
nincs befolyni törekvő szándékunk, világos. De ez nem a ft. 
esperes urnák nézete. O, habár inteni látszik, hogy melyik 
pártot választjuk, eddig nem tudjuk, ő mégis választ már 
most, és pedig igy : „Deák és pártja kiegyezést akar tör-
vényes téren ;" „az én jelszavam : éljen a békés kiegyez-
kedés pártja." Még ez sem elég. „Milyen pártok között le-
hetend majd válogatnunk hazánkban, azt majd az idő mu-
tatja meg ;" kevéssel utána : „a választás nem nehéz, és mi 
hiszszük, hogy a papság legnagyobb része már is választott." 
„Az a túlnyomólag nagyobb rész legalább, mely az I. Tanuja 
körül csoportosult, bizonyosan együtt lesz a kiegyezkedést 
komolyan és őszintén óhajtó párttal," vagy is Deákkal. A 
papság tehát, ha ft. esperes ur tanácsát elfogadja, Deák párt-
jával lesz ; a lap, hol f t . esperes ur szólott, megjegyzést nem 
tett, ő tehát már e pártot elfogadta, mint a ft . esperes ur. 
A ft. esperes ur Deák oldalán, az I. Tanuja a P. Naplóval 
együtt lesz, mely többször ismételte, hogy Deák progammját 
vallja. A nehéz választás között „a választás nem nehéz" 
volt. A P. Napló bajtársat kapott, mint ezt t. Zichy A. nevéből 
sejtettük. Ha mondatnék : ,éljen a kiegyezés' ; de mondatik : 
„éljen a kiegyezés pártja," „Deák és párt ja kiegyezést 
akar ;" tehát Deák, Pesti Napló. Itt volnánk hát. Üdvözlet-e 
vagy Isten-veled ? Ki tudja ? Mi egy indokot sem találunk, 
miért vezetnök paptársainkat Deák táborába. Emlékezve, 
mint viselte magát Deák Ferencz a megye, az országgyűlé-
seken a mi legválságosabb kérdéseinkben ; emlékezve mint 
nyilatkozott egykor alapitványainkról ; nem találván okot, 
hogy változott volna ; tiszteletünk mellett, melyet a hazafi 
iránt érezünk, nem mérnök tenni, hogy paptársainkat melléje 
vezessük. A kiegyezés lehet czélunk, de ezt kiálthatjuk, ha 
távol is állunk Deáktól. Távol ? Erre bátorság kell ; és ho-
gyan állani üres papírral, melyen a ,kiegyezés' szón kivül 
semmi sincs? Epen az, hogy van puska, de nincs töltés. Mi-
után kell a politikába avatkozni, Deáktól pedig nincs mi 
jobbat várni, mint báró Vaytól, vagy Tiszától; más valami az, 
miről gondoskodni kellett volna, és most kellene. 

Mi kimondjuk, hogy a nemes fejedelem jobbját el nem 
fogadni, midőn azt birodalmi és hazai ügyeink végleges 
rendezésére kinyújtja, ma annyi, mint a haza és a fejedelem 
ellen elkövetett bün. Vannak-e ily esek testületünkben, mi 
nem tudjuk, amint emlékezünk, a három, midőn 1861-ben a 
határozati párttal szavazott, mit sem ártott, rokonfeleket kö-
zöttünk nem hóditott ; de ha van ilyen, azok ellenében a t't. 
esperes ur nyilatkozata igen helyesen volt közzétéve, s mi 
is ez értelemben hozzá csatlakozunk, s gyenge szavunkkal 

mindenkit a testvérek között kérünk, hogy a törvényes téren 
foganatba vett és veendő kiegyenlítést segitsék elő ; de azért 
nem csatlakoznánk Deákhoz, hanem csak azt mondanók, 
hogy mailag az én elvem a kiegyezkedés. 

Mily progammja lesz a magas kormánynak, nem tud-
juk, a személyek múltja sokat sejtet ; erre nézve már előre 
ellenzéket csinálni nem tanácsolnók; pedig,ha szabad az ismert 
személyekből elvre következtetni, az nem lesz Deáknak, nem 
lesz a P. Naplónak programmja. Tisztelt testvéreinknek sza-
bad választásuk van ; a lap figyelmeztet, teszszük mi is. 

Mi tanácsosabbnak tartanok, ha nem Deák-, nem ha-
tározati, sein azon pártra hallgatunk, melynek a ft. esperes 
ur nevet nem adott, de melyet igy jelzett : „amely oly in-
tézményeket akar sírjokból feltámasztani, melyeket az idő 
eltemetett, mivel tarthatók, és életre valók lenni megszűn-
tek ; " mi inkább önálló politikai elvet keresnénk : mit aka-
runk 1848-al? mit 1847-el? Közteherviselés, dézmaeltörlés 
kérdésbe sem jöhet többé ; oly párt, mely ezeket akarná, 
nincsen ; de hogy sokan lehetnek nemes testületünkből, a 
legmagasbbtól kezdve a legkisebbig, kik 1847 főelveiről 
kedvezőbben éreznek, mint a ft. esperes ur, kik Deáktól, a 
Pesti Naplótól igen távol állnak, az is igaz : azért sem a pap-
ságot a Deák-pártnak, sem a lapot a P. Naplónak oly köny-
nyen nem adnók osztályrészül, mert ellenmondás történhe-
tik. Nekünk ugyan nincs jogunk befolyni egy magánbirtoku 
lap irányába, nincs jogunk neki tanácsokat adni; de van jo-
gunk paptársainkat figyelmeztetni, hogy e téren, melyre főt. 
esperes ur óhajt vezetni, reánk sem haszon, sem dicsőség 
nem várakozik, s ezt ki is mondjuk. Ft . Sz. I. ur tervével a 
kiskorúságból egy lépést sem teszünk : pedig mikor Heródes 
et Pilatus amici, ideje volna már kilépni. Jobbnak látjuk, 
ha észlelés alá vennők, mi az 1847-nek, mi az 1848-
nak főelve ? mikint állunk avval, vagy evvel egyházilag ? 
Mit rejt reánk 1848 ? mit tartunk ennek revisiójáról ? mint 
vélekedünk, mit teendünk a belőle kifolyó veszélyekre 
nézve ? mit akarnak, vagy mit akarhatnak, mily joggal fog-
nak akarni mások ? Ezen kérdéseknek tárgyalása egy fa-
ctumot adand, mely megmutatja: élhetünk-e valamelyik létező 
párttal egy hajón, vagy pedig saját hajónkról gondoskodjunk. 
Vannak, de bizonyosan lehetnek követeléseink a hazai kor-
mány ellenében is ; mi, mint egyháziak, mint lelkipásztorok, 
az 1847-nek terheit viseljük, anélkül hogy az 1848-nak 
kedvezéseibeu részesülnénk ; mink nem birjuk az 1847-nek 
kedvezéseit, de viseljük az 1848-nak minden terheit; ezen 
követeléseknek alakot kell adni, indokaikat kiemelni; s fog-
juk látni, melyik párttal alkudozhatunk, vagy ha alkuba 
nem ereszkedik senki, mit csináljunk ? Saját fejünkkel gon-
dolkodni, saját erőnkre hagyatva lenni, saját irányt követni, 
saját elvet vallani, mi nem rettegnénk annyira, habár papi 
pártnak neveznének is el. Az egyház és az állam közötti 
viszony eddig is nagy terheket rótt a lelkipásztorkodó pap-
ságra; ha tovább vitetik ez irányban, a lelkipásztori hivatal 
könnyen a szolgabírói, vagy csendőri hivatalnok fiókhiva-
talja lesz ; s késznek kell lenni a jó lelkipásztornak, hogy 
mikor szent elmélkedéseit, szent olvasmányait, tanulmányo-
zásait, imádságait, breviáriumát végzi, egy rongyos scartétán 
irónnal odakarczolt parancsolatok szakitják félbe, s kitől ? 
Egy csendőri tizedestől. Nem mondjuk, hogy a plébánosok 
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azt ne tegyék, távol a gondolat; csak azt emiitjük, hogy ez 
is teher, s illetőleg ezen is fog kelleni segiteni. Es még az 
egyházi méltóságok kinevezése és az 1848-i kormány ? a 
cultusministerium hatásköre ? stb. 

Ha ezek felől saját követeléseink, ezeknél indokaink, 
ezekre elveink vannak, igy tehát kikerekített politikai el-
mélet, — — akkor nézhetünk szét, nem azért, kivel tartsunk 
mink, de ki fog velünk tartani ? Mi ugy fogjuk fel hivatá-
sunkat a politikában, hogy mi mondjuk : ,ebben velem vagy, 
üdvözlek, ebben ellenem, ostromollak, én elvet vallok, irányt 
tartok, én a kiegyezést vallom ma, nem mivel te vallod, de 
mivel az én elvem/ A politikai tanok rendszerré müvelvék; 
1848 rendszer ; ecclecticismussal egy rendszer ellen sem le-
het sikeres védelmet tenni. Az ecclecticismus a rendszerek 
összetöretése, összeomlása ; télre eltett alma, melyből az 
egészségest válogatjuk; de téli élet ez, mikor nem nő, nem 
terem semmi. Elég mélyre estünk, ha hódításhoz nem fogunk, 
mélyebbre esünk ; csak elv, csak kiművelt elmélet, kitűzött 
irány hódit. Be könnyű a többséggel együtt menni ; könnyű, 
de dicséretes-e egyszersmind ? be nehéz az igazsággal ma-
gánosan állani , küzdeni, mint egy missionarius téríteni ? 
Nehéz, de nemes, de magasztos, de csak egyedüli üdvös. 
Nem a fegyvert letenni, de előkészíteni, a hadi gyakorlato-
kat megkezdeni volna a mi csekély igényű tanácsunk : s ez 
az amit eddig nem tettünk, amit, mikint látszik, tenni nem 
fogunk, amit talán tenni nem is akarunk, incidensekben 

nyomorogván Istentől várunk . . . . Ítéletet, emberektől 
kegyelmet. (Folyt.) 

ÓVÁR, (Nógrádon) julius 1-én. A lelkipásztornak nem 
egyszer, s nem is fölületesen kell saját helyzetet körültekin-
teni, hogy annak ismeretéből életrevaló tanulságokat legyen 
képes megalapítani. Saját helyzetünk ismerete adja ke-
zünkbe a jövő iránytűjét. Ámbár helyes azon megjegyzés, 
hogy a lelkipásztor életpályája a szerénység árnyéka alá 
rejtve, bokrok közt haladó csermelyhez hasonlít, mely titok-
teljesen táplálja a partjain nőtt virágokat, s nincs szüksége 
nagy szélre, hogy csendes folyása elősegittessék : olykor 
olykor még sem árt, a bokrokat ha mással nem, könnyű lég-
csapóval megveregetni, hogy a fölszedett port lehullassák, s 
a patak habjai tova ragadják a szükségtelen hulladékot. E 
műtéteit, (a mai világban mindenhez nagy vigyázat és ügyes-
ség kívántatik, annyira kényes állás jutott főkép az egyhá-
ziaknak) maga a lelkipásztor is elvégezheti, ha mások több 
oknál fogva elmulasztják. A körültekintés (jobbra balra) 
életföladattá vált. De van ezen kölcsönös, elmaradhatlan 
ébresztgetésnek még más neme, és ez az erkölcsi közre-
hatás, melynek, mint tudjuk, sasszárnyai vannak, s ezek 
akár föl-, akár pedig lefelé röpülnek, mindannyiszor jelen-
tékeny, álomüző csattogást okoznak, s csak azon veszszük 
észre, hogy mi is üdvösen elragadtattunk. Emlékezem 186'4-i 
april 1-től 1865-i május l - ig összesen véve, tizenhárom hó-
nap alatt, (mely időköz tizenhárom évnek csak tizenheted 
részét teszi) hányszor kerülgetett saját helyzetünk ismere-
téből tömegesen kiáradva, azon végkép soha le nem küzd-
hető bús komolyság, mely a valódi csapások s kellemetlen-
ségek súlya alatt annyi részszel nehezül a lelkipásztorok 
szivére. Ki hallotta valaha, tört hajón tengerre szállni? 
„Nincs templom, nirjcs plébániaiak, nincsenek elemi tanodák 

a lelki gondunkra bízott községekben !" „V agy ha van is 
egyik másik, mind távol áll attól, hogy czélszerü, hogy he-
lyes, hogy kielégítő legyen !" Váljon nem leverők ily előta-
pasztalatok, s melyek még hozzá közösek ? Álmodám egykor, 
hogy házat kellett helyéből saját erőfeszítésemmel kimozdí-
tanom. A föltűnő aránytalanság érzete még a visszaemlé-
kezést is kínossá tevé ; s noha az egész nem volt egyéb 
álomnál, ébren is sokáig fáj t a hasztalan erőködé3, mert senki 
sem jött segítségre, a hajnali harangszón kivül, mely föléb-
resztett. A fent érintett időköz alatt az egyedüli vigasz, a 
hajnali harangszó is elnémult Ovárott, s ha practice veszszük, 
talán ideje is volt, hogy elnémuljon, miután 138 évig szólt az 
szünet nélkül még akkor is, midőn nem volt rá szükség. 

Nem rég olvastam egy világi ur által készített „tem-
plomi oktatást" az ásitozás ellen, mely eredetisége mellett 
még igen naiv is. Legfőbb érve ezen „templomi oktatásnak" 
az, hogy ,,az ásitás biztos jelzője a henyeségnek, tehát min-
den papnak kötelességében áll, meghúzatni ellene a vész-
harangot." A tárgyfölötti saját elmélkedésem kivonata gya-
nánt följegyzem, miszerint napjainkban igazi fölfordult 
világot élünk. Vagy nem ilyennek vehető-e az, midőn pél-
dául imára (közös imára) megkondul a harang, alig veszi 
észre különösen városban néhány jámborabb paraszt ember ; 
s ha félreverik a harangot, mindenki eszeveszetten futkos 
kalap, ruha nélkül is sokszor . . . . Midőn a harang égfelé int, 
a legkedvesebb közbenjárás szerepét ölti fel, vagy ha ugy 
tetszik, költői ihletet ébreszt mélabús hangjával : senki nem 
figyelmez rá, senkit meg nem hat ; mikor ellenben egy ronda 
kémény kigyulad s a harang félreveretik, több helyet ily 
esetben dobolnak, ágyúznak is, mindenki talpon áll s menti 
ami menthető. Igy érvényesítjük a dum veneris iudicare 
saeculum per ignem-et ! melyről azonban mindaddig kényel-
mesen megfeledkezünk, mig a harangot félre nem verik. — 
Legyen szabad, (a mostani szójárás szerint) tény gyanánt 
fölhozni, miszerint ha harangjaink nem volnának, még na-
gyobb gondatlanságot s közönyösséget tapasztalnánk az em-
berek között. Elég legyen ennek nagyobb bizonyságául ama 
tényre hivatkozni, miszerint az óvári ajtatosabb lelkületü hí-
vek nagy hátramaradásnak sújtó tapasztalásával járulának 
azon szeretetteljes fölszólitásomhoz ez év elején, hogy a 
használhatlanná vált régi harangok helyett szerezzünk uja-
kat. íme ! mily lanyhaság adott jel nélkül a köteles imádsá-
gokban ! ime ! mily zavar a napi teendők között ! ime ! mily 
némaság ! mintha egyházi tilalom alatt élnénk ! stb. Nagy 
örömömre szolgál kijelenthetni, hogy e szomorú állapot meg-
váltásara az óvári hivek 579 frt . erejeig ajánlkoztak. Egy 
maroknyi nép „keskeny völgyek rejtekében" hol a szél is 
megakad, hol egyik falu vég a másiknak hangos beszédét 
kényelmesen hallhatja, hol egy kiáltás uralkodik az egész 
tájékon . . . két uj szerkezetű, művészileg összehangozott ha-
rang szerzésére felajánlja ugy szólván mindenét. Ily jó szán-
dékot az Isten méltóképen megáldhatott. 

Tagadja, akinek személyes tapasztalása netalán ugy 
hozza magával, de én váltig hajlandó vagyok bevitatni, hogy 
a népnek van veleszületett vallási tiszta é r z é k e , melyet a 
mennyeiek utáni romlatlan vágyak szellemi kincstárából 
merit. A nép érzi és hiszi, hogy szüksége van az Istenre, s 
mindazon csatornákon, melyeket imádásunk megtisztulva Is-



tenhez juthat. Máskép hogy lehetne alakot adni azon önkény-
tes és nagyszerű áldozatoknak, melyekkel az Isten dicsősé-
gének emeléséhez járul, melyek által egyesek is megöröki-
tik a történet könyvében, az utókor hálás emlékezetében 
neveiket. Midőn az óváriak ilyetén nem köznapi áldozat-
készségéről értesült gróf Zichy Károly senior ő méltósága, 
mint földesúr, azonnal nagylelkű hozzájárulásra buzdult, s 
mint sajátkezüleg irá : (Cziffer 1865 május 7-én) „Hogy az 
óvári hivek iránt, és az emberi szeretetnek zálogát az Ur 
Isten zsámolya előtt letegyem, egy száz o. é. frtot resolvá-
lok s ajándékozok, s ennek kiadását a zsélyi uradalmi pénz-
tárból utalványozom", és tettleg bebizonyította, miszerint a jó-
tétemény főúri jeles családjának kitűnő erénye s halhatatlan 
érdeme, disze. 0 méltga a nagynevű családnak nyolczvan 
éves őse, nagy lelke, hazafiúi érdemei pedig a korona gyön-
gyei, melyek a századokat az örökkévalósággal sugárka-
pocsban tar t ják össze. Fogadja a nyilvánosság előtt is fölse-
gített plébánia községem forró hálanyilatkozatát. A Szent-
László-Társulat nyomban követé a mélt. gróf ur fényes pél-
dáját, s hasonlókép száz o. ért. fttal járult a harangok kifize-
téséhez. íme ! mily kamattal adta vissza azon néhány kr-nyi 
tagsági dijt a hálára kötelezett népnek, melyekkel a tisztelt 
társulat czéljaiban mi is községileg részt veszünk Isten ad-
jon országos szent törekvéseinek minél terjedtebb és dicsőbb 
gyarapodást! — A régi harangok ára, (fontját 70 krjával 
véve) a fönebbi két becses adomány, a hivek filléreivel csak-
hamar kiegésziték a kivántató összeget, melyre t cz. Wal-
ser Ferencz pesti polg. harangöntő az óvári harangokat szí-
vesen előlegezte, ugy annyira, hogy a még netalán hátralevő 
s teherrel járó költség födözésére mélt. és ft . Szabó József 
pápai praelatus és esztergomi apát-kanonok ur által páratlan 
előzékenységgel tett nemes ajánlatot más istenes czélokra 
tartottuk föl ő méltga szives beleegyezése mellett. — Mind-
ezekre kegyelettel lehet alkalmazni Somogyi Károlynak 
amaz aranymondatát : „Legjobb kezdet a kezdet." Mihelyt 
a jó szándék, az akarat, a tettre termett készség biztos ál-
lást vett nagyobb czélok kivitelére : ott van az Isten áldása. 

(**) 

IRODALOM. 
N é p s z e r ű A r c h e o l o g i a , i r t a L o n o v i c s J ó z s e f . 

(Vége.) 

A magas szerző, egykoron lelkipásztora lelkipásztorok 
napi terhét ismeri, hogy tudományos búvárkodásra idejök, 
módúk nincs, mentegeti, atyai, testvéri szeretetében siet köz-
zéjök, hogy az ő tanulmányozásainak kincseit velők közölje. 
A magas szerző mindnyájokért tanulmányozott, kutatott, 
fáradott, irt, s mikor igy dolgozott őket tartotta szem előtt, 
őket ölelte szivében. Vannak ugyan testvéreink között igen 
olvasottak, igen tudományosak, olvasni s tanulmányozni 
szeretök, ezekre nézve is leereszkedve szól a magas szerző, 
aki maga hittudor : „Tanulhatnak-e váljon munkámból a 
lelkészek ? nem tudom ; hogy annak kidolgozása alatt ön-
magam tanultam, megvallani annál kevésbé tartózkodom, 
minthogy mindnyájunkra illik, mit sz. Ágoston mond : „ad 
discendum, quod opus est, nulla mihi aetas sera videri potest ; 
quia etsi senes magis decet docere quam discere, magis ta-

rnen decet discere, quam, quid doceant, ignorare." Amit bi-
zonyosan tudok, az, hogy nincs e munkának bármily csekély 
szerencsével irt lapja, melyből lelkészeik előadása után a 
hivek akár ismeretben akár üdvös érzelemben nem gyara-
podhatnának." 

„Ha némely czikkeim a hirdetmények szerény határain 
talán túlterjednek, ez azon óhajtásomban találjon mentséget, 
hogy a tudniméltóból mi sem maradjon ki. Egyébiránt a je-
len munkának a hivek előmenetelére irányzott föczéljához 
még azon őszinte kivánat is járult, miszerint abban a lelké-
szek oktatási tisztjük teljesítésének némi könnyebbitése mel-
lett e téren a további haladásra alkalmat, eszközt, s ösztönt 
találjanak. E kettős föladathoz képest a jelen munka szö-
vege tanítási anyagul a híveket, a jegyzetekben foglalt hit-
s erkölcstani, archeológiai, történelmi stb. adatok, észrevé-
telek, véd- és tárnokok pedig olvasmányul s bővebb tanu-
ságul a lelkészeket s a műveltebb osztályúakat átalában il-
letik. S épen azért az idézményeket, kivéve a szentirásbe-
lieket, többnyire szórói-szóra kívántam adni, s tisztelt olva-
sóim megnyugtatására bízvást állithatom, hogy azok legna-
gyobb részét közvetlenül a hivatolt munkákból jegyzém ki, 
a más Írókból kölcsönzötteknek az eredetiekkeli összehason-
lítására is gondom lévén." 

Az első két kiadás is tömérdek sok idézeteket tartal-
maz, s a tudományos, kútfői kutatásokat szerető elmét azon-
nal kedvesen lepi meg, s le is kötelezi a magas iró iránt ; de 
hogy mélyen tisztelt olvasóinknak a harmadik kiadás ma-
gasabb tökéletességéről némely bizonyítékot nyujtsunk, fel-
nyitjuk a 9-ik lapot ,Boldogasszony fogantatásáról," hol, 
nem tekintve a szöveg igazításait, kilencz jegyzetet, idéze-
tet találunk, melyek az előbbi kiadásokban nincsenek. Né-
mely idézet pedig háromszoros, négyszeres. Igy a ,karácsony 
vigélye- s ünnepéről1, (26 lap.) 21 uj, kétszeres, háromszoros 
idézet van a szentatyákból, az egyházi írókból. ,Népszerű 
archeologia1 az alakra, oly mélyen tudományos az anyagra ! 
Igy teljesedett ezen átdolgozott munkában, mit a ft. kiadó 
ur az előszóban Hurterböl idéz : „Die Sorge um ein Werk, 
über dessen Vollendung nicht nur ein grosser Theil des Le-
bens verflossen ist, sondern dem zugleich der Verfasser 
die heitersten Stunden in reicher Fülle verdankt, kann nie 
aufhören." 

E könyven teljesedve látjuk, mit Belleth János, a pá-
risi tanodának rectora 12-ik században az ő ,Rationale divi-
norum officiorum' czimü értekezésében mondott : „Ne ali-
quando ora canentium ad te Domine Deus turpiter claudantur, 
ad hoc damnum evitandum triplex adhibebimus remedium, 
si primo de ecclesiasticis institutionibus, deinde de exposi-
tionibus divinorum sermonum, ac tamdem etiam de dierum 
ratiocinationibus, quam fieri potest, brevissime dixerimus. 
Ac primum quidein ad eos pertinere poterit, qui modo inci-
piunt, secundum vero ad eos, qui jam profectuin aliquem sen-
tirait, tertium denique ad illos, qui ad perfectionem quam-
dam pervenerunt." ') 

P2 3-ik kiadásból eddig két kötet jelent meg Hartleben 
Adolfnál, a harmadik kötet nyomatás alatt van. A papír igen 
finom, a betű igen éles, könnyen olvasható. 

>) Patrologia T. 202. ]>. 15. ed. Migne. 
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VEGYESEK. 
Pápa ő szentsége május 2-án kelt brevével nm. s főt. 

Bartakovics Béla egri érseket ötvenéves áldozárságának al-
kalmából pápai trónállónak kinevezni méltóztatott. 

Gr. C. félhivatalos lap ezeket irta : „Minthogy a g. n. e. 
patriarcha a fönálló normákkal nem eléggé összhangzó czi-
met viselt, a kormányhatóságok arról értesíttettek, hogy a 
patriarchát ily ezim illeti meg : „görög-keleti patriarcha, 
szerb metropolita, karloviczi érsek." — A patriarcha czim-
nek tehát székhelye nincs, sem nemzeti jelleme, mely a ke-
letieknél mindig megvolt, azért neveztetett eddig : karlovi-
czi szerb patriarchának. Kis-Asiában egyetlen városban két 
három patriarcha is van, a székhely közös, a nemzetiség kü-
lönbözteti meg őket. Joannes Jejunátor t ismerik olvasóink ; 
a czim nem először pörtárgy, sem első, hogy helyreigazittatott. 

Jul. 6-án kelt legfelsőbb s legkegyelmesebb elhatáro-
zással a karánsebesi oláh n. e. püspökség, mely 1864 dec. 
14-én felállíttatott, szerveztetni rendeltetett ; a temesvári gö-
rög-keleti püspökséghez tartozott oláh községek pedig az 
aradihoz csatoltattak. 

Devics József, taranyi plébános ur, midőn katholikus 
és hazafias lélekkel a magyar akadémia tőkéjének gyarapí-
tására és építési költségeinek fedezésére szánt adományát 
beküldte, magyarosan őszinte nyilatkozatát is ezúttal közölte, 
irván : „hogy az akadémiai tagok nemcsak irók és tudósok, 
hanem egyszersmind a legmagasabb szellemi magyar érde-
kek őrkatonái legyenek, s ne felejtse az intézet, hogy nem 
lehet más, mint tudományos akadémia, és hogy emellett min-
dig magyarnak kell maradnia." ,Legmagasabb magyar ér-
dekek ' ! Ne veszítsék ezt a tagok soha szem elöl, mikint az 
öreg Sz. Ferencz, aki a magyarnak szent hitét a Megváltó 
Istenbe kezdte ingatni. 

A belga Grand-Orient páholy, minden alárendelt pá-
holyoknak következő kérdések megoldását ajánlotta tanul-
mányozni: 1) a nőnek nevelése; 2) a rendes katonaság; 3) 
a halálbüntetés eltörlése ; 4) az állam teljes elválasztása az 
egyháztól. Mondták mindig, hogy a kőmivesség nem foglal-
kodik vallásos és állami kérdésekkel, pedig a 4-ik állami és 
vallásos, a 2, a 3-ik állami. Előre tudhatni, mily választ fog-
nak adni az obedientialis páholyok ; 1) a nő vallás nélkül, az 
erkölcsiség átalános, tehát sanctio nélküli törvényekben ne-
veltessék, mikint Royer kisasszony intézete már meg is 
kezdette. 2) Ne legyen rendes katonaság, hogy a kőmivesek 
bár mikor rögtönözhessenek forradalmat ; 3) s emiatt senki 
halállal ne bűnhődjék, kivéve ha becsületes ember kélt fel a 
kőmives kormány zsarnokságai ellen; mily gyengéd ekkor a 
kőmives kormány, lá t juk a részeges Johnson eljárásából 
Amerikában ; 4) fojtassék el az egyház azon állam által, me-
lyet már a kőmivesek előbb elnyomtak. Tizet lehetne egyre 
tenni, hogy a válaszok ezek leendenek. 

Londonban az oblatusok kápolnájában elmúlt éven át 
csak 3000 protestáns tért át a kath. hitre ; az oratorianusok 
kápolnájában naponta történik ily megtérés; a jezsuita atyák 
az angol dúsgazdagok között nyernek megtéréseket ; jun . 
4-én F a a atyának kezébe két methodista nő tette le a hit-
vallást. Az angol lapok ezen megtéréseket pápistái perver-
sionak mondják. 

W. K. Zeitung a tervbe vett szabad ka th . egyetem 
alapításáról, melyre már pénzadakozások is gyűjtetnek, né-
mely ellenvetések czáfolata után irja : „A vállalat kivihetet-
len, ha mink, németországi katholikusok ezt nem a k a r j u k ; 
kivihető pedig, ha azt létre hozni akar juk. , , Igy van ez bár-
mely kath. vállalattal is. Csak akarni és jó szándékkal hozzá 
kell fogni. De az akarat a jóra az Isten ajándéka, ezt sokan 
elvetik, tétlenségben maradnak, azért a jámbor szívűek 
imádkozzanak, hogy az Isten szent malasztja indítsa, hajlítsa 

a sziveket. ,Deus a quo sancta desideria, recta consilia, e t 
justa sunt opera !' 

Bajorországban van 9 szerzetes rend a férfiakra, 17 a 
nőkre. Férfi szerzetes van 498 pap, 343 laicus; nő szerzetes 
van 3624, ujoncz 180. Ferencziek 323, sz. Benedekiek 108, 
redemtoristák 67, capucinusok 207. Szeretet néne 436, angol 
kisasszony 929, ferencziek 632, szegény néne 646. 

Berlinnek lakossága 609,749, ezek között 32,515 ka-
tholikus. A szaporodás nagy, mivel mult évben 25,121 ka-
tholikus volt. Az elemi iskola 70,000 ifjút számlál, köztök 
arány szerint 3,000 kath. i f júnak kellene lenni, s mégis csak 
2000 van, tehát 1000 kath. if jú apostasiának van kitéve a 
nem kath. elemi iskolában. Folyó évben némi segélyezés tör-
tént a város részéről a kath. elemi iskolákra nézve, de 
mind kevés. 

A romai ,kath. religioról' czimzett tudóstársaságban 
Nussi apostoli főjegyző következő tétel fölött tartott tudós és 
igen érdekes felolvasást : ,Azt mondani, hogy az egyháznak 
hatalma csak egyesekre és nem egyszersmind a nemzetekre 
és fejedelmekre is kiterjed, annyi mint félreismerni azon pa-
rancsot, mely neki az Istentől adatott, és kitagadni azon 
mérhetlen hasznokat, melyek az egyháznak azon hatalmá-
ból a társadalomra születnek.' 

Riagno Manuel, közép Tonchinból irja, hogy helyettes-
sége alatt 1862 — 1863 években 51,200 pogány vette fel a 
keresztséget, habár az üldözés soha meg nem szűnt. 

Kunczevics Jozafát boldoggáavattatása gondviseléses 
esemény a ruthen a jkuakra Muszkaországban. A szentszé-
ket az ily közegyházi ügyekben a Szentlélek vezérli. E szent-
nek példája bebizonyítja, hogy az ember lehet jó keresztény, 
jó hazafi is egyszersmind. De a mai Muszkaországban a jó 
kath. keresztény annyi, mint Francziaországban a leggono-
szabb összeesküvő, kinek csak a siberiai aknák lehetnek méltó 
lakhelyei, azért a muszka kormány a szentszék ezen auto-
nomicus tényét is alkalmul veszi, hogy félhivatalos újságai-
ban a szentet is rágalmaztassa. A pétervári újság irja, hogy 
Kunczevics rajongó latin volt. Pedig Jozafát ruthen szertartá-
sú volt mindig, ő nem latinisált, hanem a rutheneket a szent 
egyességben megtartotta. Előhozzák Sapieha berezeg egyik 
levelét; pedig Sapieha megbüntetett 19-et a gyilkosok közöl, 
s több leveleiben Jozafát angyalszelidségét dicséri. A péter-
vári újság 500 lefejeztetettről regél. Ha ilyesek Muszkaor-
szágban történelmi igazság gyanánt a határon fölállított sajtó-
hatóság helyeslését megnyerik, Europa tudományossága előtt 
mint álnokul koholt regék, s e helyen rágalmak Gortscha-
koff lapjának iróira visszavettetnek. 

Monsell indítványa az angol alsóházban, a katholiku-
sok esküszövegének megváltoztatását illetőleg, másodszor 
felolvastatott, s 190 szavazattal 134 ellen eldöntetett. A ka-
tholikusok tehát a törvény előtt többé nem tekintetnek ha-
zaárulóknak, mint ezt VII I . Henrik, Erzsébet király, sőt az 
1829-i felszabaditási törvény tekintette. Walpole az indítvány 
ellen szónokolt, mivel változtatás a létezőn ; Walpole pedig 
a hold változásai ellen is szavazna, ha efölött szavazni kel-
lene. Whalley casuistákat. idézett, kik szerint az esküszegés 
nem bün. Kár hogy Napoléon herczeget, és az olasz minisz-
tereket nem idézte, kik fejedelmeiket elárulták, s evvel még 
dicsekednek is : pedig ezek Whalley jó barátjai . Grey azon-
ban és a ház józan esze győzött. A harmadik felolvasás csak 
forma, a második felolvasás dönt az angol törvényhozásban. 

Szerkesztői tudósitás. 
P—ny. —u —os. Nem csapna fel ? Egyszerre káplár lesz ; a mo-

gyorófabotot, és a két csillagot az ezred liferálja. 
Eger V. A—ó. Az 1000-re kerestem vevő t ; nem találtam. E t 

voluisse sat est, his ego contentos auguror esse deos. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Kinyilatkoztatás és a tudomány. — A 
szentatya levele. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Kinyilatkoztatás és a tudomány. ) 
E l s ő k ö z l e m é n y . 

(Folyt.) 

A szentirás és természettudományok közötti 
viszonyt ismerjük az előbbi czikkben mondottak 
után; tudjuk, mennyiben érinti a szentirás a termé-
szettudományi pontokat. A kérdést most más olda-
láról kell szemügyre venni, s a természettudomá-
nyok nagy előhaladásából a kinyilatkoztatás vesze-
delmét hirdető felvilágosultaknak kimutatni: hogy 
a profán tudományok, eltekintve a religiótól, mily 
kevéssé tudnak a legközönségesebb természeti tár-
gyakról is határozott ismertetést, felvilágosítást 
nyújtani, s körvonalazni, hogy egyátalában mi le-
gyen a természettudományok föladata. 

Kétségtelen, hogy a természettudományok szá-
zadunkban nagy előhaladást tevének. Newton korá-
tól napjainkig több tudományos felfedezések tétet-
tek, s a természet egész rendszerének szabatosabb 
és terjedelmesebb ismeretére jutottak az illetők, mint 
a régibb korban több századokon át összevéve, sőt 
mondhatni, mint a civilisátió kezdete óta. És ha 
Newton nagyszerű felfedezéseit kiveszszük, még azt" 
is bátran állithatjuk : hogy alig egy emberélethosz-
sza alatt századunk nagyobb felfedezéseket tett, s 
az exact tudományok terét inkább kiterjeszté, mint 
sok nemzedékek előbb. 2) 

A természettudomány a tényleg létezők szem-
léletéből indul ki. Föladata az, hogy az érzékeink 
alá eső tárgyakat, jeleneteket, eseményeket, melyek 
a természetben előjönnek, gyűjtse, hasonlitsa össze 
egymással, s ez összehasonlítás, szemlélés és vizsgá-
lódás folytán kutassa ki a természet tárgyainak 
lényegét, s a természet törvényeit. 

A tényleg létezők egybegyűjtését, megállapi-
!) Lásd 1864. II. félév 40. 41. számait. 
*) Wiseman, Reden und Vorträge p. 332. 

tását illetőleg a tudomány nagy haladást tőn, amint 
ezt a számos, rövid idő közökben felfedezett bolygó-
dok, üstökösök, a tejút harmincz millió napcsillagai 
(Herschell szerint), az úgynevezett ködfoltoknak a 
távcsők segélyével egyes csillagok csoportozata, s 
halmazává oldása, hogy többet ne emiitsajt, eléggé 
bizonyítják. 

Azonban mind e felfedezések csak a világegye-
tem megmérhetlen téréit tárják fel előttünk, a nagy 
távolt, mely reánk nézve legalább e földön mindig 
talány fog maradni. — Mit tud a csillagászat a hoz-
zánk aránylag közel eső csillagokról is ? Mozgásaik 
törvényeit ismerjük, sőt a napban foltokat, a hold-
ban hegyeket is fedezénlc fel : hanem az égi testek 

..Valódi állománya, s beltermésxetére nézve csak gya-
nitásokat, nem szemléleti igazságokat adhat elő a 
csillagászat. „Az égboltozat egyes testeire vonatkozó 
tapasztalatok, mint a hires Burmeister mondja, je-
lentéktelenek, s a hiányos, túlságos távolból, elégte-
len segédeszközökkel tehető észlelések folytán nem 
elégségesek arra, hogy bennünket ezen égi testek 
physikai állományáról felvilágosítsanak, s azok 
képződési történetéről, fejlődési forradalmairól, s la-
kóiról csak némileg biztos képzetet nyújthatnának." ') 

Az égről a földre térve, mit tud a tudomány 
ténylegeset, valót a földről ? A földisme annak kér-
gét vizsgálta, s különféle réteges és nem réteges 
alakulási sorozatot talált, azonkivül őshegyeket, át-
meneti hegyeket, ezek fölött, vagy mellettük tor-
laszhegyeket másod s harmadrendű alakulásokkal, 
stb. stb. Majd ismét a számtalan kövült állat- és nö-
vény-maradványokkal ismertet meg. 

Hanem mind e vizsgálódások messze vannak 
befejezésüktől; még mindig csak egyes, aránylag 
kis térméken vizsgálták azt, ami a földkerég alatt 
rejlik ; a tenger feneke, mely a földterü 3/4 részét 
boritja, ránk nézve csaknem egészen ismeretlen, s 
hol legmélyebbre hatoltak a tengerbe, az Humboldt 
szerint nem több 200Q lábnál, tehát kevesebb mint 
V n mértföld, s a föld félátmérőjének alig y i 0 000 

3) Burmeister,Geschichte der Schöpfung.(6. Aufl.)pag. 1. 
7 
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része;1) úgyhogy, ha képzelünk magunknak egy 16 
ujnyi átmérőjű földgömböt, a papír, melylyel födve 
van, körülbelül azon vastagságot képviseli, a mily 
mélységre a föld fölületét ismerjük. Egy tő karczo-
lás a globus fénymázán aránylag oly mély, mint a 
legmélyebb bánya. — „Ami alantabb esik, mondja 
Humboldt, az épen oly ismeretlen előttünk, mint 
naprendszerünk többi bolygóinak belseje; mert ahol 
a föld belsejének vegytani, s ásványtani állományá-
ról semmi ismeretekkel nem birunk, ott ugy. mint 
a legtávolabb eső világtesteknél gyanitásokra szorít-
kozunk." 2) 

A természetkönyve tehát még mindig nagy 
részben elzárt könyv az emberekre nézve, s habár 
napjainkban sokkal több levelét vágtuk is fel e 
könyvnek, mint mennyit előttünk századok együt-
tesen olvastak; egy szaktudós sem fogja tagadni, 
hogy e könyvnek legtöbb lapja még titkot tartal-
maz, s hogy következőleg a vizsgálódások haladása 
még most nem is sejthető adatokat eredményezhet, 
hogy hihetőleg e földön reánk nézve igen sok kifür-
készhetlen marad, hogy tehát a. jelenkori természet-
tudományok legkevesebb igényt sem tarthatnak arra, 
mintha működési terüket már tökéletesen ismernék, 
minél fogva a vizsgálódások absolut tökélye s befe-
jezése, emberi erő szerint számitva, mindig elérliet-
len ideál marad. 

„Az empiricus tudományok, mondja Humboldt, 
soha sem érik el netovábbjukat. Az érzéki észreve-
vések telje ki nem meríthető, soha egy nemzedék 
sem foghat azzal dicsekedni, hogy a jelenetek összes-
ségét áttekinté." :i) Azonban a tudomány nem szorít-
kozik pusztán a természet tárgyai s jeleneteinek tény-
leges megismerésére; igyekszik a jeleneteket, tüne-
ményeket megfejteni, a természeti dolgok egymás-
hozi viszonyát, a tünemények okait, törvényeit ki-
tudni : mert csak ez által lesz a természet ismerete 
tudománynyá. Majd azt kutatja, váljon a természet 
jelenlegi állapotát s viszonyait, mily más előbbiek 
előzték meg. Különösen földünk állapota különféle 
fejlődési fokozatok világos nyomait viseli magán, s 
a tudomány ezek alapján igyekszik a föld történetét 
jelenlegi állapotától egészen létkezdetéig föl megál-
lapítani ; s főleg a természettudományok ez utolsó 
ága a földisme, s földtan (geognosia, geologia) az, 
melynek a mózesi teremtéstörténet ostrománál nagy 
szerep jutott. Azonban a természeti dolgok tényleges 

') Kosmos I. k. 166. lap. 
») Kosmos I. k. 166. 167. lap. 
3) Kosmos I. k. 65. lap. 

ismeretének előbb emiitettem tökéletlenségéhez a 
földisménél még egy más hátrány társul, s ez: a 
természeti dolgok, tünemények tökéletlen ismereté-
ből vont következtetések, s az arra alapított elvek 
bizonytalansága. E bizonytalanság pedig elvitázhat-
lanul kitűnik onnét, hogy egy részről a legismertebb 
tekintélyek és szaktudósok a legtöbb lényeges kér-
désben egymástól egészen különbözőleg vélekednek, 
s más részről maguk bevallják, hogy nagyon sok 
pontban még igen távol állanak a biztos eredmé-
nyektől ; s mint egy olasz geolog megjegyzi : a 
természetnek nagyon világosan kell nyilatkozni ott, 
hol csak négy természettudós is egyetért."1) 

A már emiitett: „Greology in its relation te 
revealed religion" nagyliirü angol munka By. C. 
B. jegyű névtelen szerzője ugyancsak ide vonatko-
zólag igy ír: „Minden emberi művészetek és tudomá-
nyokban a tökély felé haladás lassú, s nehéz. Azért 
nem csudálkozhatunk, ha az ember a természet 
tüneményeit igyekezvén megfejteni, téved s nagy 
hibákat követ el. — Hanem különös az mégis, hogy 
nagy tehetségű szellemek igen gyakran a legképte-
lenebb elméletekkel állnak elő, — rendszereket 
alapitauak, melyek ismét mások által kiszoritatnak, 
melyek néha kevésbbé képtelenek, de közönségesen 
épen oly tévesek. Sokan a legtekintélyesebb geolo-
gok közöl a legtöbb lényeges pontokban nem érte-
nek egyet, s a mostani geologok minden késlekedés, 
habozás nélkül elvetik elődjeik rendszereit."'2) És 
egy másik angol tudós szerint : „mindössze ötven éve, 
hogy a geologia az ábrándok s képzelt kitalálások-
tól a szemlélődés és inductio útjára lépett, s az előbbi 
geologok álmodozásai az egész tudományt rosz hirbe 
hozták." 3) A föld történetének megállapítására nézve 
ma már el van ismerve, hogy mostani jelenségekből 
kell kiindulni, s csak azon okokat és törvényeket 
kell mint az őskorban és működésben levőket elfo-
gadni, melyeknek akkori létezéséről mostani létezé-
sük kezeskedik. 

„A természet azon törvényei, melyekre a föld-
nek régi s jövőbeni átalakulásait alapitják, változat-
lanul ugyanazok maradtak. Csak e kétségenkivüli 
föltevés alapján lehet a földismei jelenségeket helye-
sen értelmezni, megfejteni. A jelenlegi földisme ez 

Brocchi Piancininát. Erläuterungen zur mosaisclicu 
Schöpfungs Geschichte. 36 lap. 

2) Idézve Reusch által Bibel und Natúrjában. 39. 40. lap. 
3) Trimmer. Practical Geology and Mineralogy, pag. 5 

idézve Reusch által. 
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alapon halad." ,",Az átalakulási jelenségeket egyedül 
a mostani eredményekből vezethetjük le , mondja Bur-
meister, mert a föld, mint az összes tudományos jelenségek 
bizonyítják, épen azon eszközökkel működik jelenleg, me-
lyeket mint egyedesitett világtest a világűrben létezése óta 
fölületének képződése s átalakulásainál használt. Azért a 
földtörténetére vonatkozó minden ismeretnek alapját a jelen 
szorgalmas, szabatos tanulmányozása képezze, s e tanulmá-
nyok eredményeivel ellátva bátorkodhatunk csak előbbi kor-
szakok leirása s fejtegetéséhez kezdeni."2) 

„A geologok kénytelenek levén a jelenleg működő 
okoktól eltérőket fogadni e l . . . ez lön oka, hogy oly sok képte-
len rendszereket, véleményeket állitának föl, s annyira ellen-
kező irányokba tévédén ek. Hasonló különféleség uralkodik 
azon geologok között is, kik több tartózkodással s eszélyes-
séggel já r tak el, s az okokat csak a rendes természet és 
vegytan határain belül keresték."3) 

Cuvier e szavai óta a geologia roppant előhaladt ; azon-
ban egyesség a tudósok között a fő pontokban sem jött létre. 
Mindjárt az első alapkérdésnél, váljon a fökl viz, vagy tűz-
folyadékból alakult-e? (Neptunismus, Vulkanismus) nagyon 
eltérők a vélemények. Igy például a hires angol munkában : 
„Vestiges of the natural history of creation", melyet a 6-dik 
kiadás után a hírneves német physiolog Vogt fordított németre 
„Natürliche Geschichte der Schöpfung" czim a l a t t . . . a tüz-
folyadékból képződés mellett érvül a gránit hozatik föl, me-
lyet a geologok a földkéreg alapsziklájának ismernek el, és 
sokak szerint kétségkívüli tüzanyageredetü sziklafaj, s alakja 
is egészen olyan, milyenbe a földkéreg egykori tiizfolyadéka 
először átváltozott. 4) És íme a nagy geolog és physiolog 
forditó Vogt e véleményre ilyen jegyzetet csinál : „a gránit 
tüzanyagbóli képződése ellen előbb már Fuchs, s legújabban 
Bischof bonni tanár oly alapos kételyeket támasztottak, hogy 
azt többé alig lehet hinni."5) 

Azt is tudjuk, hogy a geologok kiszámiták azon idő-
közt, mely a föld előbbi állapotai s a jelen között folyt le. 

Bischof a hires bonni tanár a kőszén képződésétől ko-
runkig 1,300,000 évet számlál. — Aragó e nagy számot 
316,000 évre szállitá le. Később Bischof ugyanazon időközt 
9 millió évre emelé. 

E különböző számitások — mint Burmeister megjegyzi 
— mutatják, mily bizonytalanok a számitások eredményei, 
melyeket a mostani tapasztalatokból következtetünk a föld 
előbbi állapotaira vonatkozólag."6) (Folyt.) 

A szentatya levele. 
Dilecto filio, religioso viro Sigismundo Simon, Priori 

monasterii s. Martini in monte Pannoniae ordinis s. Bene-
dicti in Hungaria. 

P IUS P . P. IX. 
Dilecte üli, religiose vir, salutem et apostolicam bene-

' ) Nöggerath. Die gesammten Naturwissenschaften populaer dar-
gestellt von Pippel. III . k. 115. lap. 

Burraeister, Geschichte der Schöpfung. 6-te Auflage pag. 2. 
3) Cuvier, Discours sur les revolutions de la surface du Globe, p. 43. 
*) Natürliche Geschichte der Schöpfung pag. 25. 
s) Natürliche Geschichte der Schöpfung 25 lapon Vogt jegyzete. 
6) Burmeister, Geschichte der Schöpfung pag. 135. 
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dictionem. Tristissimas tuas accepimus litteras istius quoque 
religiosae familiae nomine die 18-a proximi mensis martii 
datas, ex quibus dolenter novimus, dilectum filium Michaelem 
Rimely istius monasterii abbatem die 8-a ejusdem mensis ex 
hac vita migrasse. Quocirca haud omisimus, defuncti ani-
mam clementissimo misericordiarum Patri humiliter, enixeque 
commendare, ut siquid humanae labis ei expiandum supersit, 
benignissime indulgeat, illamque ad aeternam coelestis regni 
beatitatem, gloriamque perducat. E x eisdem autem litteris 
intelleximus, dilectum filium religiosum istius monasterii vi-
rum Camillum Körmendy ad concilii Tridentini normám rite 
electum fuisse vicarium, qui defuncto auxiliariam navabat ope-
rám in vicarii munere obeundo. Ea porro spe sustentamur 
fore, ut electus vicarius omnes demandati sibi rauneris par-
tes sedulo explens ea sedulo peragenda curet, quae ad ma-
jorem Dei gloriam, animarumque salutem, et religiosae istius 
familiae utilitatem quotidie magis promovendam conducere 
possunt. Denique coelestium omnium munerum auspicem, ac 
praecipuae nostrae paternae benevolentiae pignus apostolicam 
benedictionem toto cordis affectu tibi ipsi, dilecte fili, et Ca-
millo Körmendy, cunctisque istius religiosae familiae sodali-
bus peramanter impertimus. — Datum Romae apud s. Petrum 
die 3-a április anno 1865. Pontificatus nostri anno decimo-
nono. PIUS P. P. IX. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jul. 20-án. De mi eszményképekkel játszodo-

zunk, szépeket, jókat emlegetünk ; hanem ezek kivihe-
tetlenek. Legalább ha annyit megengednek; ezt is köszönjük. 
Azok vagyunk, kik, midőn a sivatagon járnak, mannával 
táplálkoznak, az igéret földjére zarándokolnak. Nem bra-
mini tétlenség, nem visszavonulás az, mit mi óhajtunk, hogy 
Visnu nyugodt országát képzeletünkkel a tehén anatómiája 
nyomain keressük ; de munka, munka, munka az iroda-
lom, a köz, a családi körben. Talán inkább a munkának, 
semmint az elvonulás tétlenségének borzalmai állnak utunk-
ban ; mi áipeseket emelni akarunk, azért mint eszmény em-
bere a positiv életre utaltatunk. 

A lehetetlenség első oka, az akarat hiánya. Sok dolog, 
ami ma lehetetlen, holnap valószínű, holnap után bizonyos le-
het ; de ha nem kezdjük, ha a kezdőket avval nyomjuk, 
,álmokat kerestek/ akkor ami ma lehetetlen, holnap is, hol-
nap után is az lesz. Egy jelző szokásunk van nekünk átalá-
ban, hogy épiteni nem akarunk, csak ha egészen fedél nélkül 
lettünk. Akkor sirunk, ja jgatunk, a kezdőknek igazságot 
adunk, et laborant manus, opus surgit in altum. A ft. esperes 
ur is, ha nem is minket, de ilyeneket értett, midőn irta : 
„Nem állnék oly párthoz, mely lehetetlen állapot, kivihetet-
len ábrándképek után törtet; vagy elvont eszményeket, 
üres speculatiokat, életre valótlan terveket és rendszereket 
gyártogat és erőltet, melyek a positiv életben semmi életcsi-
rával nem birnak." Igaz, a positiv életben életcsirával nem 
birnak, de birnak talán a ponendus, egy magasabb életből 
életcsirát. 

Különben nincs mit aggódni, nincs mit félni oly párttól, 
mely eszményeket keres; inkább azon lehet, azon is kell 
aggódni, hogy ilyen párt nincs. A magyar született politicus, y* 
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csakhogy a szilvafán túl kevéssel vitte tovább ; a magyar 
papság oly jeles, oly nemes, oly tevékeny, mégis a pártok 
által reá oktroyált politikán kivül, kivéve némely incidenst, 
mást nem vallott. Nyert hazafiságban, de hova jutott ő maga? 
hova az ügye? 1835-től mily kérdésben vivott ki diadalt? 
Jobb volna talán a történeti események nyomán a pragmasist 
tanulmányozni, semmint valamit, ami jó lélekkel említtetik, 
ajánltatik, practicus ügyesség érzetében, mint eszményt, 
mint üres speculatiot megvetni, elvetni. Az idő fölénkbe tör, 
az idő ítélni fog, az unokák tanulmányozni ; nem mondhatni, 
hogy azon ösvényt választandják, mely vereségeken kivül 
sehová sem vezetett ; talán az üres speculatiokat elöveendik, 
kutatni fogják, mi üres ? mi teljes ? Ha avval, mit üres spe-
culationak mondanak, kezdenénk, megveretnénk kétszer, 
tizszer, de szerény nézetünk szerint volna jövőnk ; ha pedig 
önálló elv nélkül veretünk meg, jövőnk nincsen. 

Vannak, kik kevés eszmével megelégednek, kik az 
udvaron túl nem tekintenek ; e szük körben hány elme lesz 
előttök ábrándos ? l)e azok soha semmi nagyot nem hoztak 
létre, soha koruknak alapjait fel nem emelték, soha irányt 
nem adtak. Koruknak emberei voltak, a jövőre semmit nem 
építettek. Ha mindenki a positiv élet körében maradna, vál-
toznék-e a kor, az élet ? Ez chinai műveltség, mely ma olyan 
mint 2000 év előtt volt. A chinai mandarin igen positiv em-
ber, positiv életkörben forog, hogy valaha China keresztény 
legyen, ezt ábrándnak, elvont eszménynek, üres speculatio-
nalc tartja, azért liitküldéreink előtte az életrevalótlan tervek 
és rendszerek gyártói. Ha az valakinek a bűne, hogy ily 
ábrándok után törtet, a Megváltó, az apostolok, az egyház, IX. 
Pius az ő példánya. Miben ábránd, ? miben életrevalótlan ? 
Ábránd volt sz. István müve ? életrevalótlan őseink terve 
rendszere ? Az elv soha nem ábránd, csak legyen aki rajta 
dolgozzék. Nem is kíván az igazság mást, mint tanúságot. 
Sz. Péter a jeruzsálemi synedrion előtt mily ábrándos volt ! 

Az ábrándosság bűnét leginkább századunk osztja. 
Ennyiben századunk fia volnánk. Csakhogy van szent, van 
bűnös ábránd. Nem ábránd volt 1825-ben a közteherviselés? 
Nem ábránd volt 1846-ban az, mi 1848 lett ? Nem ábránd 
volt I II . Napoléon 1845-ben ? Nem ábránd volt az egységes 
Italia Cavournál 1856-ban ? Mennyi ábrándok, melyek csak 
azért lettek valóságok , mivel bizonyos időben mint áb-
rándok léteztek. Különös, hogy az ily ábrándok valósággá 
lesznek. Századunk mindenben az eszményit keresi, az er-
kölcs eszményét, a birói igazság, az igazgatás eszményét, a 
haladás, a szabadság, az állam, a társadalom eszményét; IX. 
Pius is eszményt tart szeme előtt, eszmény után indul, cse-
lekszik, intézkedik ; a ,Quanta cura/ és a syllabusban esz-
ményeket állított fel, irányul adott parancsolat alatt. Ezek-
nek a positiv életben életcsirájok nincsen ; de azért nincs 
életcsirájok ? Van, de nem a positiv életben, mivel a positiv 
életbe csak uj életcsirát akarnak letenni. Ignem veni mittere. 
Nem kielégithetctlen-e a szabadság szomja? Eszmény után 
indulnak. Kiki, fejedelem és polgár, püspök és államár a 
földi élet, a mindennemű helyzetek alapjait fürkészi, tanul-
mányozza, a religioban, politikában, társadalomban elveket 
állit, létesíteni iparkodik. Ezen mozgalom indít ja Európának 
népeit, mindenben végzetszerűen eszmény után hajt ja . Igaz, 
sok ezen eszmények közöl bűnös, de eszmény, melynek va-

lósítására törtetnek. Ez a kinunk, ez a bajunk, hogy oly ha-
talmas az eszmény, mely ellen nem az az orvosság, hogy 
semmi eszmény ne legyen, hanem hogy igaz, örök, szent 
eszmény legyen. 

Legfölsőbb társadalmi, állami érdekek fejtegettetnek, 
letéve alapul az eszményt, például a képviseleti rendszert, 
az egyetemes egyenlőséget, a politikai, polgári szabadságot, 
keresik ennek alkalmazásait. Védelem nincs, ha az igaz esz-
ménytől elfordulunk, melyet az egyház vall azon kérdések-
ről. Megyünk incidensből incidensbe dobatva, mikor béke 
van, vagy is nem béke, hanem fegyvernyugvás, titkon el-
mélkedünk, mily incidens hozathatnék még reánk, melyik 
oldalról fognak faggatni, azért, aki felőle szólni, aki a felho-
zandó incidensre figyelmeztetni akar, annak csendet paran-
csolunk, talán izgatónak is kiáltanók őt. Szakgatott csatár-
lánczokban puskázni szégyennek tartatik, nagyobb dicsőség 
a tömött sorból lövöldözni. Igaz, már néhány egyházi tapasz-
talta is, hogy nagyobb dicsőség tömött sorban lenni. De qui 
estis vos, hogy az igazság, a jog érzetével, habár mint Mó-
zes az egyptomiak, mint Eliseus a fősvények, mint sz. Pál az 
istenkáromlók, mint sz. Péter a hazudozók közt magánosan 
állni szégyeljen? Az elhagyattatás nem szüle földön örömet, 
nem szül dicsőséget ; a csatárlánczban puskázó nem szokott 
a hadi hirdet vényeken tündökleni. Ez nagy történelmi igaz-
ság, hogy ugy szokott történni; de mi más módon tegyünk 
ott, hol nemcsak megtartani kell sokat, hanem hóditani is. 

Hozzuk elő azonban nézeteinket, cseréljük ki kölcsö-
nösen, talán csak abban fogunk egymástól a véleményekben 
különbözni, hogy egyikünk kimondandónak tart ja a kath. 
elvet és ennek elméletét, másik pedig nem remél belőle sem-
mit, sőt talán veszélyesnek tartja. Az idő megtanít, ha más 
meg nem taníthat. 

Pius szólt ; nem fenekig indult-e meg Europa? Jele, 
hogy a sebet mélyen benyomta. A nagy ellenmondás, a nagy 
izgatás csak a nagy diadalnak előszava. Mindenik diadal igy 
kezdődött. Mily ellonmondást talált VII. Gergely ? Pedig ő 
eszmény után törtetett, melynek az egekben volt életcsirája, 
nem pedig a földi életben. Seb az anticath., eszmény a kath. 
politika. 

A püspökök ,áment' mondtak IX. Pius szavaira ; ez az 
eszménynek,mint alapnak letevése: az építkezés a mi dolgunk. 
Platói szeretettel fogunk nézni a pápai okmányra ? „A hittan 
utat nyit az igaz, az üdvös politikának, mondja Keller fran-
czia író; a hit égő szövétnek, mely minket az élet viszontag-
ságai között vezet, Az egyház kimondta az ő tanát napi kér-
déseinkről, nem kívánja ugyan, hogy erőszakosan alkalmaz-
zuk, hogy érette felforgatásokat kezdjünk; lia ezt tenni 
akarnók, kárhoztatna minket, valamint ha az egyház tanát 
Plató tanának tekintenők, melynek valósága sehol nincs, 
nem lesz, nem lehet : sőt akarja az egyház, hogy azon or-
szágban, melynek fiai vagyunk, csendes, nyugodt modorban, 
de lankadatlan kitartással munkálkodjunk az igaz szabad-
ságnak valósításán, melyet ő előnkbe tart ." ') 

Hogy eszményünk van, és ez volna bűnünk ; akkor 
minden századok nagy fiainak bűnét osztjuk. A bűn : hogy 
önálló, kath elvet, ennek teljes elméletét kívánjuk, körünk, 
erőnk szerint vitatjuk. Nyomtalanoknak tekintethetnének az 

') L1 Encyclique et les principes de 1789. Préface. 



eszményszeretők, pedig csak ők egyedül hoztak valami ál-
landót létre ; azok enyésztek el nyomtalanul, kik a positiv 
életből vettek irányt. Ez hasznosabb talán a jó ügynek rö-
vid időre ; de az eszmény éltet ad századokra. A nt. esperes 
ur is eszmény után látszik egy gondolatnál sohajtozni, mikor 
mondta : „hogy a mérsékelt alkotmányos párt , mely az isteni 
törvényeket nemcsak le nem tiporja, hanem inkább az ál" 
lamnak az egyházzal való karöltve járását üdvösnek, ohaj-
tandónak tar t ja ; — tehát ilyen párt csatlakozásunk által 
minél erősebbé legyen hol van ilyen párt hazánkban ? Le-
het hogy gr. Eszterházy, vagy más mint egyes ember s mint 
képviselő, vagy ha helyet enged, községi szónok ilyen ; de 
ily párt hol v a n ? Csak eszményben, csak óhajtásban. Deák 
pá r t j a mérsékelt a határozatihoz viszonyítva, mikint a giron-
disták a montagnardokhoz ; de nem együtt szavaztak-e ezek a 
királyság ellen ? És ha Deák párt ja és a határozati, Heródes et 
Pilatus, a mi ügyeinkben egyetértenek, és ha egy kath képvi-
selő fog olyat indítványozni, mit a határozati pártbeli politi-
kai szeméremből nem tesz ? Hova forduljunk akkor ? Esz-
ményben maradánk, csakhogy ez esetben üres eszményben. 

A kath. egyház megalapítása egy nagy csuda ; de fön-
maradása is. Ez talán még nagyobb. Nagy csuda fönmaradása 
19 századon á t ; nagyobb csuda még a legújabb nagy terje-
dése. Mind az alapitás, mind a föntartás, mind a kiterjesztés 
azok munkássága által történt, k ik eszménynek éltek. Mily 
ábrándosnak mondta volna a romai államár Péternek válla-
latát, hogy hol Nero ül, ott fognak utódjai országolni, meszebb, 
terjedtebben, nagyobb hatalommal, mert istenivel, mert a hi-
vek részéről nagyobb engedelmességgel. Mégis Roma sedes 
Petri, quae pastoralis honoris — facta caput mundi, quid-
quid non continet armis, — religione tenet. Mily ábrándos-
nak látszhatott az európai fejedelmek előtt Xaverius sz. 
Ferencznek vállalata ; mégis mennyire teljesült ? De ezek 
isteni küldetésben j á r t ak . E r t j ük , valljuk ; de hol sikerül 
valami jó isteni küldetés nélkül ? Mi jó van, mire isteni kül-
detés nem kellene ? Mi marad hosszú időre, amit isteni kül-
detés nem irányzott ? Egy hazát, egy nemzetet boldogítani 
csak isteni küldetéssel lehet. Mi gondoljuk : mondjuk ki, mi 
az elvünk, vizsgáljuk a viszonyokat, mi és mikint lehetséges? 
Az a thesis, ez a hypothesis. Aki a thesisben marad, az hasz-
navehetetlen; aki csak a hypothesisnek él, holnapig sincs 
i ránya : mi a thesist tanácsoljuk és a hypothesist egyszerre, 
s kiki fogja tudni hányadán van velünk; lehet hogy számra 
kisebbségben leszünk, de lesz, mi a lelkeket hozzánk hódítsa. 
S bátran kimondjuk : vagy leszünk egyházunk elveiből kiin-
dult politikusok, vagy nem leszünk semmi politikusok ; vagy 
hozunk valamit létre, és saját elvvel, saját elmélettel fogunk 
erre felfegyverkezni, vagy ha ez nem, semmit sem hozunk 
létre, semmit sem mentünk, semmit sem tar tunk, sem hazát, 
sem egyházat, sem magunkat, sem másokat ; s mit mink nem 
teszünk, nehéz izadság között teendik azt meg majd uno-
káink. Mi csak egy elvből élhetünk, csak egy elven állha-
tunk meg ; a folyam vinni fog, vagy kidob, vagy elnyel, vagy 
ha elég erőnk lesz kilépni a folyamból, terra deserta lesz a 
part , hova eljutunk. Mennyire kívánjuk, hogy az események 
czáfoljanak meg ! í tél jenek, de ne ítéljenek el, mikor az ese-
mények fognak ítéletet mondani az eszmény es és a positiv 
életűek fölött ! (Folyt.) 

P E S T , julius 14-én. Haladunk. „Uj k o r s z a k i u n k nyí-
lik. Fővárosunknak legközelebb nagyszerű vízvezetéke lesz, 
melynek kiépitésére városunk t. tanácsa évenkint 36,000 
forinttal járulni Ígérkezett. Lelkesedéssel üdvözlék lapjaink 
a városi tanács e határozatát, nekünk sincs ellene kifogá-
sunk. IIa e város atyái arról gondoskodnak, hogy valaki 
megmosdhassék és a háza előtti járdát felöntözhesse, azáltal 
a külső tisztaságot és egészséget mozdítják elő, sőt közvetve 
némileg az erkölcsi érzetre is jótékonyan hatnak. De félünk, 
hogy e sok és drága viz, még ha szappannal volna is ke-
verve, sem fog lemosni sok téves fogalmat, ferde buzgalmat 
és vallási közönyösséget, milyennek remekpéldáját adá egy 
a városi tanács kebléből a ferenczvárosi templom felépítésére 
alakult bizottmány f. hó 4-i ülésében hozott határozatával. A 
tanácskozás tárgya Ybl építész ur terve volt, mely szerint 
Ferencz-városunk 2000 embert befogadó egyházat nyert 
volna 200,000 forintnyi költséggel. Igen, de ezen összeg 
megrémité a t. bizottmányt és más gondolatokra birá. Tény-
nek mondatott, hogy az eddigi templom, jóllehet csak 400 
embert vala képes befogadni, 9497 katholikus számára elég 
nagy volt. Ennélfogva oda utasittaték Ybl építész ur, hogy 
a terézvárosi templom mintájára készítené az uj egyház 
tervét, mely 1,600 embert fogadjon be, oly nagyság lévén 
ez, mely, mint mondatott későbbi időkre is tökéletesen ele-
gendő lesz. Mi tény ellen tényt állítunk szembe, tapaszta-
lásból tudjuk, hogy Ferencz-városunk hivő népe vasárna-
pokon többnyire a belváros téresebb egyházaiba sietett, min 
csudálkozni nem lehet, mert a hivő nép lelkét sérti az, ha 
Istenét nem látja méltón tisztelve, mert ez oly kisded, istál-
lóalaku, és düledező félben levő egyházban, minő vala az ed-
digi ferenczvárosi templomunk, nem is történhetik máskép. 
Azt mondják, hogy az 1,600 emberre számított u j egyház 
jövő időkre is bőven elegendő lesz. Ezzel szemközt ismét 
tényt állithatunk. Az óbudai templom közel ily nagy, milyent 
a t. bizottmány a Ferencz-város számára építtetni készül, és 
távol sem elegendő nagyságú, úgyhogy annak megnagyob-
bitásáról nem egyszer már komoly tárgyalások folytak. Ha-
sonlótól lehet tartani Ferencz-városban, melynek lakossága 
épen annyi mint Ó-Budáé, és mely az előbb utóbb kiépülő 
losonczi vasút, s az épülő nagyszerű „concordia" gőzmalom 
által lakosságban tetemesen növekedni fog. De erre a t. bizott-
mányban nem gondoltak Kimondatott ott a szó „elegendő," 
s elég. Keserű szó ez, midőn az, ami szükséges, sem adatik 
meg egészen. Azt hiszik-e azon jó urak, hogy az is elegendő, 
ha a községnek csak egy része j á r templomba, mint az egy-
szeri vezér meg volt elégedve, midőn legénységének csak 
fele já r t csizmában, mig a többi mezítláb. 

Lássuk most, honnan szándékozik a t. bizottmány a 
szükségelt 100,000 forintot teremteni. Az mondatott, hogy 
40 ezer forintot a ferenczvárosi templom építési pénzalap 
szolgáltatna, a hiányzó 60,000 forintot pedig gyűjtés vulgo 
koldulás ut ján kellene szerezni. Bizony szép dolog lesz, ha 
sikerül, mert ez esetre városunk t. tanácsa ártat lanságban 
moshatná kezeit a vízvezeték kristályhullámaival és mond-
hatná : én tiszta vagyok e templomépítés gondjaitól, mert nem 
acltam reá egy fillért sem, miután a koldulást igen jól értem. 

Darázs 
E S Z T E R G O M , jul. 1-én. Elmúlt a két kedves hónap, 



mit a keresztények a földön volt, két legnagyobb kincsnek 
imádására, tiszteletére fordítani szoktak, értem májust és 
juniust; mert amazt a boldogságos Szűz szent szivének tisz-
teletére, ezt pedig Jézus szent szivének imádására szokták 
szentelni. A májusi ajtatosság városunkban már négy év óta 
diszlik, és talán minthogy kegyelmes főpásztorunk áldó kezei 
alatt tartatik, évenkint nagyobb kiterjedésben s szeretjük 
hinni gazdagabb eredménynyel, ünnepeljük. A templom leg-
alább mindennap telve, sokszor tömve volt, az áldozárok 
pedig örültek, ha rájok került a sor, szent beszédet mondani 
s a letenyét elimádkozni. Oh ! ha az áhitat édes perczei-
ben tett fogadásokat mind teljesithetnök, a szent hangulatot, 
az elszánt akaratot örökithetnök, mely ezen ajtatosság alatt 
boldogítva tanyázott keblünkben, akkor csakhamar szen-
tekké lehetnénk. Hiszen ha a természeti delej is gyógyítva, 
edzve vonul el valónkon át : lehetetlen hogy az égi erö az 
isteni kegyelem ne legyen erősebb s béhatva az anya iránti 
szeretet által fogékonynyá vált szivbe, lehetetlen hogy ott ne 
teremje meg az Isten szeretetét. E remény biztat, hogy jám-
borságunk valódi virág volt, mely gyümölcsöt is fog hozni. 
Ugy is illik, mert ha átallunk a szent Szűz oltárára hullatag 
virágot tenni : őrizkedjünk őt fonnyadt erénynyel tisztelni. 
A tiszta sziv imáját, bizonyosan meghallgatja ; mit mi lehe-
tetlennek gondolunk, mi csupán csuda által történhetik meg, 
sokkal kevesebb akadály imáink meghallgattatásában, mint 
bűneink; a csudákkal való rendelkezést szent fia ő reá bizta, 
de a bűntől elfordul, ezt ki nem állja tekintete, ezen hama-
rább törik meg anyai gondoskodása, mintsem amit a termé-
szet törvényei szerint lehetetlennek tartunk. Tapasztalták 
szavaim igazságát azok, kiket emez ajtatosság uj életmód 
választására indított, — mert volt erejük mit eddig nélkü-
löztek, rég megizmosult kötelékeket felszaggatni, s az isteni 
szeretet édes jármába hajolni. Ezen évben a befejező ajta-
tosság nagyobb fénynyel tartatott meg nemcsak a tem-
plomban, hanem bevégeztével, a kivonuló jámbor közönség 
ajtatosságának végszikrája is fellobbant, midőn a várhegy 
ormát tüzfényben ragyogni látták s a tüzözönben ezen sza-
vakat tündökleni : ,Ave Mária.' A sötét éjen csak egy part 
világolt Esztergom fölött s e fényben is Mária csillogott. A 
borult felhőkkel érintkező basilikát Mária sugara enyhe 
fényben füröszté. Az alant hömpölygő Dunába tekintve, 
az is örömcsillogással adta vissza e szavakat : Ave Mária ! E 
szép látványra szivünk hangosan feldobogott s ajkainkon 
édes sóhajjal szabadult fel a fohász : Üdvözlégy Mária ! — 
Hátha e tüzfényben ragyogott városom tündöklése annak 
jelvénye volt, hogy Mária ország e helyen lelkesedni fog> 
hogy e helyen fog egy nemzet ajkáról szállani áldás arra, 
ki annyi törődés után, jobb létre fogja vezetni e haza népeit ! ? 
Ugyanis városunkat kellemes felindulásba tart ja ama hir, 
hogy ő Fölsége itt fog koronáztatni. Mennyi mindenféle ter-
vet hallottunk, miképen, hogyan, fogadnók az ország képvi-
selőjét stb. Szent István itt koronáztatott, ki alkotmányt 
adott nemzetünknek ; fölséges Urunkat bizta meg a gondvi-
selés, hogy nemzetünknek a monarchiához való illesztését, 
viszonyítását ugy hajtsa végbe, miszerint alkotmányunk sé-
rülése nélkül, uj ezer ével éljünk. Ezeket tekintetbe véve, 
napjaink bekövetkező eseményei, határozásai oly fontosságot 
nyernek, mint minőket e várhegyen szent István fogadott, 

fejére vévén alkotmányunk szent jelvényét a koronát. Igen 
Esztergom legyen a koronázás helye; innen szenteltetett 
eredetileg e nemzet, történjék meg itt újjászületésének meg-
keresztelése is. Megvan a szent korona, mely szent István 
fején ragyogott, tartassék meg a hely is, hol fejére tétetett. 
E földön lépett legelőször koronás fejedelmünk, e lég rendült 
meg örömkiáltásukkal legelőbb a magyar király üdvére : e 
megszentesült elemek zálogai lesznek a boldog jövőnek, mit 
országának készíteni akar fejedelmünk. — Nagy Asszonyunk 
vezérelje szándokainkat ! — J é z u s szent szivének imádása 
nem tartatik meg ugyan nyilványosan az egész hónapon át, 
hanem magánylag, minek végrehajtását nagyba könnyíti a 
templomok ajtainak nyitott volta. Ajánltatik a lelkipászto-
roknak, hogy ha nem is mindennap, legalább junius folytán 
délutánonkint nyittassák fel a templom ajtait, hogy a jám-
borok imádhassák az Üdvözítőt. Minden faluban van egy-
nehány közkoldus, ezeknek ha kötelességül tétetik, hogy 
egy hónapon át néhány óráig őrizzék a nyitott templomot, 
ezt minden vonakodás nélkül megteszik. Ilyképen alkalmat 
nyujtunk sok buzgó embernek az Oltári-szentségnek egy 
hónapon való imádására, amihez ha gyónás és áldozás járul, 
búcsúban részesül az illető. — A páratlan nevelde-épület 
erősen halad a befejezés felé. A remek ablakfestvényeket 
most rakják fel. A munka gyönyörű, döbbentöleg bűvös ha-
tást gyakorolnak a nézőre a képek. Szent Istvánon a magyar 
jellegű ember arcz kifejezése, a netovábbat érte el. De ezek-
ről máskor. A hurczolkodás f. hó 12 kezdődik, ekkor vitetik 
által a könyvtár. A felszentelési ünnepély oct. 8-ára van ki-
tűzve. Ugyanazon hó 15 pedig bevezettetnek a régi nevei-
débe az apáczák, mely épület, mihelyt bevégzik az iskola-
évet, szintén nagyszerű javítás és változtatás alá vétetik. R. 

SZENT-MÁRTON, jul. 14-én. Káptalani helyettnökünk 
Körmendy Camillus megkapta Romából széküresedés ideje 
alatt a főapátsági területen gyakorlandó lelki joghatóságához 
szükségelt engedélyeket — facultates quasi quinquennales 
mind a belső mind a külső bíráskodásra nézve. 

Szinte azon apostoli kegyelemnél fogva néhány növen-
dékünknél a fölszenteléshez megkívánt évekre nézve föl-
mentést adhat a káptalani helyettnök ; minthogy a romai 
szentszék a gyászévtől .is fölmenteni kegyeskedett. 

O-cs. k. apostoli fölsége a főapáti választást legkegyel-
mesebben megengedni, s a kijelelés végett tartandó válasz-
tási gyűlés vezetésével m. főt. Simor János győri megyés 
püspök ő méltóságát királyi biztosi minőségben méltóztatott 
megbizni; a választás sept. 5-én fog megtörténni. 

BÉCS, juniushó 20-án. 1865. Mielőtt e sorokhoz kez-
dénk, kettő lebegett szemeink előtt. Először korunknak egyik 
eseménye, hogy azok, kik tehetség nélkül nem épen szűköl-
ködve, ismereteik egyöntetű alakbani kifejezésére magukat 
képteleneknek érezve, a tudománynak sokszor három, sőt 
több ágában tett kalandozások között különbféle hirü lapok 
hasábjait megtöltő levelek vagy üres pamphletek szerzésébe 
vetik irodalmi tevékenységüket. Korunk ugyanis, melynek 
életfáján a könnyelműség férge rágódik, lassankint megfe-
ledkezve a tudománynak messzeható vívmányairól, nyilt 
homlokkal fogadja az észnek válaszfalai közt a játszadozók 
seregét ahelyett, hogy őket egy hozzá illő parancstekintet-
tel távozásra intené. Másodszor, miszerint azok, kiknek tu-
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dalmi egén lassan virad a kelet, a fordítás mezejét tapodják ; 
érvek helyett, a dialectica legelső alapjainak felforgatásával, 
olyak homlokára sietnek tűzni a borostyánt, kiket csupán a 
,kiskorúság' figyelmet érdemlő körülménye képes menteni. 

E század lapjára tartozik tudnillik, hogy miután a vál-
lalkozó szellemű Frint püspök elméjében egy felsőbb pap-
képző intézet alapításának eszméje megszülemlett, annak 
császári megerősítés és segélyezés hozzájárultával 1816. év 
ben létet adott. Azóta az intézet, melynek eredeti rendelte-
téséhez idő haladtával a hittudori koszorú elnyerése is iktat-
tattatott, mind elöljáróinak — a császár s főpásztorok közt 
közvetítő főkormányzóval élén-állásánál mind eredeténél 
fogva szorosan a trónhoz csatolva, nem szűnt meg oly egyé-
neket bocsátni ki kebléből, kik a bécsi tudományegyetem 
termeiben aratott babérral gazdagon, a hit törhetlen aegisé-
vel kezükben, az uralkodó ház iránti rendületlen alapon 
nyugvó hűségtől áthatva, az egyház díszére, a tudomány de-
rítésére, hazájuk javára, az egyháznak fényt, a vallásnak 
támaszt kölcsönző s attól mint ettől külön nem választható 
trón szilárdítására, mindenek felett pedig Isten dicsőségére 
lankadatlanul működni siettek. 

A fegyelemnek — bármi mérvben nyilatkozó társélet 
eme lelkének — állandó fentartása szempontjából teljes 
elismeréssel kell hogy találkozzék azon tény, mely a sz. 
Ágostonról czimzett fels. papképző intézetnek ujabban sza-
batos alakba öntött, s a tagoknak ugy elméleti mint gyakor-
lati feladatát s kötelmeit tartalmazó s nyomtatásban „Statuta 
sublimioris presbyterorum educatiois instituti ad s. Augusti-
num Vindobonensis. Vindob. 1864." czim alatt megjelent ren-
delményeknek megállapítását illeti. Az intézet küszöbét elő-
ször átlépő tag azoknak példányával az első mint fegyelmi 
igazgató által elláttatván, itteni időzése egész tartalmára ki-
terjedő viszonyait, s azon követelményeket ismeri meg, 
melyek küldetése jelentőségét alapítják. S hogy az illető fő-
pásztorokra nézve, kiknek a mondott füzet példánya meg-
küldetett, ugyanazon szempontok irányozok, említni elég. 

Ezekhez a kormányzat által fentartott fegyelemhez 
társként csatlakozik s annak különös czélt tüz a szellemi 
képzés egy — s a szokásos ajtatosság közgyakorlata más-
felől. Az elsőt az egyes szigorlatok szerinti egyetemi előadá-
sok rendes látogatásán kivül jelesül az elöljáróknak szakis-
meret — s korszerűséggel egyitett házi tanóráik, naponkinti 
beosztással, eszközlik. Az intézet jól berendezett s több ezerre 
rugó szakmüből álló könyvtárát érintjük még itt. Az ajtatos-
ságnak pedig élénk kifejezést s ez által az intézet vallás-
erkölcsi szellemének hatalmas lendületet adott a főkormányzó 
abbeli határzata, mely szerint a lefolyt májushóban, mit a 
kath. öntudat mint kegyeletének örök zálogát s a Magasság-
bélitől esdendő malasztnak legalkalmasb eszközét a szentSzüz 
oltárára tesz le, naponkint délután a házi kápolnában loret-
toi litania — Mária dicsének e nagyszerű emléke — han-
goztassék. E határzatnak pedig több tag példás buzgalma 
akkép felelt meg, hogy a mondott litániát szabatosan eléadott 
négyesben éneklette el. Ezt követte vasár- és ünnepnapokon 
a lélekemelő ,Salve Magna Domina' hymnusnak előadása az 
énekkar által. A reggeli elmélkedésben pedig a lelkiigazgató 
a Szűz erényeit világította meg. Igy hatott az ima e ,vallis 
lachrymaruur fiainak ajkáról a sphaerák magasán át ahhoz, 

ki sz. Tamáskint „maxima quae sub Deo cogitari potest pu-
ritate enituit," hogy hatalmas közbenjárására érdemesüljön. 
Az anyag záraiból kivált a lélek, hogy a századok tisztelet-
tárgyának magasztos körében időzzön. Az ajtatosságot ün-
nepélyes ,Te Deum,' zárta be, melyen a mély vallásosságá-
ról ismert főkormányzó apát fényes segédlet mellett pontificált. 

Midőn ekkép fegyelmi, tan- s vallásszempontból az in-
tézet ujabb mozzanataira visszatekintenénk, kell hogy ki-
emeljük, miszerint az intézet iránti hála- s érdekeltségnek 
kitűnő bizonyítványát látjuk egykori tagjai-, később elöljá-
rói-, jelenleg főpásztoroknak a laibachi, győri, nagyváradi 
és veszprémi megyékben, e lapok. f. évi 16. száma ,vegyes' 
rovatában érintett ama tettében, mikép adakozásaik által, 
melyek sorát az igaz és jó minden érdekének ünnepelt párt-
fogója, Magyarország biboros herczeg-primása szokott bőke-
zűséggel nyitotta meg, a ház kápolnájában egy a bold. Szü-
zet, továbbá sz. Péter s Pál apostolokat és sz. Ágostont jel-
képző diszes olajfestménynyel s hat értékes barna rézgyer-
tyatartóval ellátott oltárnak, az étteremben pedig két di-
csőén uralkodó fejedelemnek, IX. Pius pápának s I. Ferencz 
József császárnak, nem különben I. Ferencz császár — s 
Frint püspök- mint alapítóknak gazdagon aranyzott keretű 
s élethű arczképeinek felállítását lehetővé tették. Köszönet 
a nagynevű jóltevöknek mindazok nevében, kik az intézet 
iránt érdekkel viseltetnek. 

Ezeknél minden esetre tisztelettel emlékezünk meg ft. 
Dankó József cz. kanonok- s első igazgatóról, ki jóllehet 
több rendbeli hivatal teendőibe temetve s amellett szakmü-
vekkel a tudományt gazdagítva, talál időt azon feltételek 
valósítására, melyek által ez intézet a hit fényénél tekintett 
fejlődés színvonalára emelkedik. Mindabban ugyanis, mi azt 
főleg ajánlja, kiváló szerep jutott neki ; megfontolván, hogy 
mig a házi fegyelem hézagot pótló körvonalozása az ő müve, 
addig az előbb szokatlan májushavi ajtatosság behozatala- s 
annak összhangzó alakítására befolyását — tényleg is közre-
működve — felhasználni tudta. Az intézet diszére vált ada-
kozások az ő lelkes felhívásai eredménye. Azon szoros vi-
szony továbbá, mely a felsőbb papképző intézet s tudom, 
egyetem közt fenáll, feljogosít megemlitnünk, miszerint az 
egyetem katholikus jellegét a prot. hittan intézet ellen ő 
igyekezett leginkább megvédeni, amiért a szentatyától hozzá 
küldött brevével megörvendeztetett. 

Mielőtt sorainkat bezárnék, mint a hitélet fontos nyi-
latkozványát említjük, miszerint Hofbauer Kelemen, a Meg-
váltóról nevezett szerzetnek gen. helyettnöke — kinek adat-
dús életrajzát 1. M. Sión 3. éf. februári füz. — boldoggá-
avattatása érdekében legutóbb a vallás szent ügyét mindenkor 
ritka kegyelettel képviselő fejedelem egy sajátkezű kérvényt 
intézett ő Szentségéhez. Mely tett bizonynyal megérdemli, 
hogy a ,Religio' lapjain megemlítve az alattvalói erényekkel 
ékes Pannon földén üdvözöltessék. ç 

ROMA, jun. 3-án. Mult hó 24-én délutáni három óra-
kor, mint az Ur menybemenetelének előestvején, pápa ő 
szentsége a sixtinai kápolnában a vecsernyét intonálta, mely 
alkalommal a bibornokokis segédkezve környezték. Másnap 
a pápa reggel fényes fogaton a laterani főegyházba ment, 
hol a bibornoki testület elnöke, s a patriarchalis főegyház 



káptalana által fogattatott, az Oltári-szentség imádására men-
vén, utána a trónra ülvén az ünnepélyes st. misén jelen volt ; 

melyet Altieri bibornok tartott . Az evangelium után Marini 
Miklós capranicumi papnövendék mondott latin beszédet. 
A misén jelen voltak még a bibornokok közöl többen, patri-
archák, érsekek, püspökök, romai magistratus és a különféle 
főpapi egyesület tagjai. A mise után a pápa a bibornokok 
után az apostolfőnökök fejeinek ereklyéit sietett tisztelni. 
Azután a pápai trónszéken vitetett a Kelemenféle erkélyre, 
honnét a roppant számmal a téren egybegyűlt néptömegre 
apostoli .áldását teljes búcsúval adta. Másnap sz. Fü-
löp a ,római apostol' emlékünnepén a „Sta Maria in Valii-
cella" templomban reggeli 10 órakor jelent meg a pápa, hová 
ismét kocsin Sterckx és Guidi bibornokokkal jött . A szerze-
tes ház főbejárásánál Mattéi bibornok-dekán és az oratorium 
főnöke által fogadtatott. A misét itt Asquini bibornok tar-
totta, mely után az oratorianusokat bocsátotta lábcsókra. 
Mindét alkalommal az utczák, terek, melyeken ő szentsége 
áthaladt, tömve voltak emberekkel, kik fiúi szeretetök és 
ragaszkodásuk legélénkebb jeleit adták. — Május hava 9-én 
irta alá a pápa breve alakjában kiadott okmányt, melyben 
rendeli, hogy a jezustársaságabeli Berchmans János a bol-
doggá avatottak tiszteletében részesüljön az egész egyház-
ban. Ezen apostoli irat a mennybemenetel utáni vasárnapon 
ünnepélyesen kihirdettetett a vaticani egyházban. Ezen tem-
plomnak nagyszerű presbyteriuma Sarti Antal commendator 
épitész felügyelete alatt fényesen diszittetett fel ezen alka-
lomra.Különösen meglepett a rendkívüli ügyességgel készitett 
világítás. Valóságos fénytenger. A négy kitett festményen a 
boldog által mivelt csudás tények voltak szemlélhetők meg-
felelő feliratokkal. 10 órakor a szertartások egyesületéhez 
tartozó bibornokok, főpapok, tanácsosok, a patriarchalis fő-
egyház káptalanja és papjai a presbyteriumban gyülekeztek. 
Olvastatott azután a fennérintett apostoli irat, hangzott a 
Te Deum és a boldognak a főoltárán eddig függönnyel bori-
tott arczképe lelepleztetett. Ezen szertartások végeztével a 
boldog tiszteletére mise énekeltetett Nobili-Vitteleschi osi-
mói és cingolii püspök által, ki a vaticani kaptalan tagja . A 
zenekart ez alkalommal Melluzi Salvator igazgatta. A szent 
ténykedésen jelen volt a malinesi főkáptalan egy küldött-
sége, és a malinesi érsek, azonkivül pedig még több küldött-
ség is Belgium különféle városaiból. Nagy számmal jelentek 
meg a Jézus társaságabeli a tyák örömteljesen, hogy szer-
zetük, mely egyéb apostoli müveken kivül az ifjúság ne-
velésével foglalkozik, ennek Gonzagai Alajoson és Kosztkai 
Szanislón kivül ujabb védnököt adhatott. 6 órakor este 
ő szentsége jött a basilicába a boldognak tiszteletére, mely 
alkalommal a rend főnöke és a boldoggáavattatás ügyének 
postulatora a boldognak életirásával, képével, és ereklyék-
kel kedveskedtek bevett szokás szerint. Az ünnepen a nép 
sokasága roppant volt, s nagy számmal osztogattattak ki a 
bold, képei és életleirása, melyet Cepari Virgil atya készi-
tett . Es te a Jézus társaságához tartozó romai collegiumok, 
és a belga papnevelde fényesen ki voltak világítva. 

VEGYESEK. 
Főt. Limbek ker. János, apát, fehérvári kanonok, Fe-

rencz-József rendjének vitéze, doctor canonum, stb. jul. 15-én 
délután 2 ' / 2 órakor az Urban elszenderedett. — Adj uram 
örök nyugodalmat neki! 

Megjelent, az előfizetőknek megküldetett, s minden 
magyarországi könyvkereskedés által megszerezhető a ked-
ves olvasmányu, történeti tényekben hűséges, a legújabb 
korszakban a szentszék ellen indított lelketlen dulakodá-
sokról fölötte érdekes szövegű, a családok, s egyesek épülé-
sére igen alkalmas mű „Udalrik a pápai zuav, történeti re-
gény 1860-ból Bresciani után, magyarítva Klimstein József 
esztergomfőmegyei növendékpap és Zathureczky Gyula 
által." A munkás forditó kedves pártfogásra talált, és méltán, 
mert munkájának tárgya nemes, a fordítás a munkában gon-
dos, melynek tökélyében ft. Zádori János hittanár ur felü-
gyelete is részt vett. A munka ngys s főt. Hollók Imre rozs-
nyói székeskáptalani nagyprépostnak van felajánlva 

P. Hírnökben (161. sz.) olvassuk: 
Pest, jul. 17. Emlékeztetésül ! Az „Idők T a n u j a " mult 

szombati számában következő helyreigazítást olvasunk : 
„Bár nem nagy baj s a napi lapokkal gyakran megtörténik : 
mégis az exact pontosság végett megjegyezzük, hogy teg-
napi számunkban a „Teendőink" czimü első czikk 18-dik 
kikezdése (azon hét sorból álló pont, mely igy kezdődik „A 
48-ast és 47-est illetőleg" stb. s igy végződik „czéltalan 
vágy)" véletlenül a czikkhez nem tartozó szövegből szede-
tett be ; miért azon hét port a czikkhez nem tartozónak s 
nem létezőnek ké r jük tekinteni." Nem tudjuk, váljon ugyan 
ezen, „teendőinkféle" czikk másodikában előforduló eme 
negyedfél sor is : „Mióta a (franczia) convent az egy szemé-
lyes Istent decretálva a francziákat újra imádkozni1) tanitá, 
a vallásos eszme a hit gondolata, a ker . Europa ujjá terem-
tője lőn" (!) — e categoriába tartozik-e ? Mivel ilyesmit hogy 
egy kath. lap elmondhasson, azt eddig még az ó Idők Tanu-
járól sem mertük volna feltenni. Bizony bizony tar tunk tőle, 
nemsokára még inditványnyal lépnek fel, hogy a keresztény 
Europa Robespierre, s a convent hasonló nagy férfiainak 
emlékszobrokat állítson hálául, mivel ők lettek volna az 
ujabb korban a vallásos regeneratio hősei, — természetesen 
nem a katholikus egyház, hanem a felvirágzásnak indult I. 
T. értelmében ! Quousque ! ? Kovács József." 

Főt . Molnár József ur, pécsmegyei pap, Pécsett Sze-
pessy-lyceumban volt természettan tanára munkás tanársá-
gának bizonyítványait „Népszerű csillagászat" czimü mun-
kában adja, mely a magyar tud akadémiától dicséretet ér-
demelt. Hogy csak dicséretet érdemelt, és mégis érdemelt, 
valóban a kath. pap munkájának egyik ajánlata. — Minden 
csillagászattan cosmologián kezdődve átmegy a mértan föis-
meretein a planetologiára, különösen, részletesen a geológi-
ára. Ezt végezve, az üstököseket is ide véve, a bölcsek véle-
ményeit registrálja, az állócsillagok felőli tannal végzi. Az 
iró ur figyelmes író, a csillagászatról kimondja, hogy itt is 
kivéve a kiveendőket egykét tudósnak tekintélye uralkodik. 
Szepessy emlékének van ajánlva a mü. Kik a csillagászattal 
foglalkoznak, a jánl juk figyelmükbe e munkát. 

Kegyes adomány. 
Az afrikai missiókra Koszival István . . . . 2 f . o. e . 

') Ugyan Miatyánk-, Üdvözlégy- s Hiszekegyre-e vagy más va-
lamire ? Kíváncsiak volnánk e tekintetben a talpra esett feleletet leg-
közelebb olvashatni. K. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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Pesten, julius 26-án. 8 . II. Félév. 1865. 

TARTALOM : Kinyilatkoztatás és a tudomány. — 
Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Kinyilatkoztatás és a tudomány. 
E l s ő k ö z l e m é n y . 

(Vége.) 

V. 
A gyakran olvasható, hallható szólásmód ál-

tal : az összes természettudósok összhangzólag vé-
lekednek e vagy ama pontra nézve; ne engedjük 
magunkat tévútra vezettetni. E szólásmódról már 
Gröthe mondá, hogy az ily összhangzásról szóló biz-
tosításokat kellemetlen már csak hallani is. Ki az 
embereket ismeri, az tudja magát e pontban mihez 
tartani. Erős, bátor elmék valamely vélvet fölczif-
ráznak a valószínűséggel, követőket, tanitványokat 
szereznek, az ily tömeg irodalmi hatalomra vergő-
dik ; a vélvet még inkább fokozzák, túlozzák s szen-
vedélyességük által némi tekintélyt is szereznek 
neki. — Sok különben jeles ember, a maga szaktu-
dományával elfoglalva, nem tehet sem jobbat sem 
okosabbat, minthogy minden önálló vizsgálódás nél-
kül igent mond ahhoz, mi őt nem sokat érdekli. — 
Ezt azután: a természetvizsgálók közmegegyezésé-
nek nevezik. 

„Azért a legjelesebb s legalaposabb tudósok be-
vallják, hogy igen kevés az, mit a természettudomá-
nyok, mint határozott, megdönthetlen eredményt 
mutathatnak fel. 

„A vélvek, mondja Burmeister,(Hypothesen) ami 
teremtéstörténetünkben mindig nagy szerepet fognak 
játszani, s annál többször kell v é l v e k s v a l ó s z i -
n ü s é gekhez folyamodnunk, minél távolabb esik 
tőlünk az időpont, melyet vizsgálunk, s minél ke-
vesbé lehet az akkori tényállást a jelenlegiből kiis-
merni s megérteni."*) „A valódi földisme, mondja 
Humboldt, megismerteti velünk a földkérgét jelen-
legi állapotában. Ennyiben épen oly biztos tudo-
mány, mint a physica bármely más ága. Ellenben 
mindaz, ami planétánk előbbi állapotaira vonatkozik, 

') Burmeister, Geschichte der Schöpfung, pag. 2. 

épen oly bizonytalan, mint a bolygók légkörének 
képződési módja. Mindazáltal nem régen volt, hogy 
a geologok mégis oly problémákkal foglalkoztak, me-
lyek megoldása majdnem lehetetlen, például a világ 
physikai történetének meseszerű korszí útásával." *) 

„Ki biztosit bennünket arról — mondja egy 
más helyen — hogy a világegyetemben jelenleg élő 
s működő erőknek csak számát is határozottan tud-
juk?" 2 ) 

Az angol tudós Whewell ugy nyilatkozik, „hogy 
temérdek észlelt tényeket halmozánk össze, s komoly 
tudásvágygyal , bár igen tökéletlen eredménynyel 
igyekeztünk e tényekből a föld átalakulási történe-
tének világos, összefüggő ismeretét kinyerni." 3) 

„A természettudományok dicsekedhetnek ugyan 
azzal, mondja Quenstedt, hogy egyet mást, mi a föld 
felületén van, — biztosan ismernek; — hanem ez 
ismeret is a tévedések egész rendszere által nyere-
tett. Mert midőn egy előbbi nemzedék babonaság-
nak nyilvánitja azt, mit a reá következő minden 
kétségen kivülibizonyosságra emel: ez ellenmondás 
a szerény gondolkodóra nem marad rosz hatás nél-
kül, s azt méltán bizalmatlanná teszi. Ugyanis, épen 
az emberi meggyőződések szoktak gyakran egészen 
más sziliben tűnni föl, főleg midőn a tudomány 
ujabb előhaladása u j szempontokat tár fel előttünk." 
E nagy tekintélyű tudósok idézeteiből kitűnik, hogy 
korunk csillagászati, földismei, földtani, átalában 
természettudományi ismeretei még nagyon töredé-
kesek, tökéletlenek leginkább e két okból; mert a 
vizsgálódások, s megállapított tények tökéletes be-
fejezésüktől még nagyon távol állanak, és mert a 
szaktudósok magok e vizsgálódások és tényekből 
vonandó következtetésekre nézve sok tekintetben 

J) Humboldt, Essai, geognostique sur le gisement des 
roches, pag. 5. 

2) Humboldt. Kosmos, I. köt. 31 lap. 
*) Idézve Trimmer által, Practical Geology and Mine-

ralogy pag. 478. Reuschnál. 
4) Quenstedt, Sonst und Jetzt. Populäre Vorträge über 

Geologie, pag. 281. 
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eltérnek egymástól, s következőleg blztos, megálla-
pított eredményekre nem jutottak. 

A természettudósok tehát magok bevallják, 
hogy e tudományok fejlődése az ő zárpontjától még 
messze van, s hogy igen kevés biztos eredményt 
mutathat fel. 

Más részről bizonyos az, hogy e tudományok 
óriási lépésekkel haladnak, s napról napra biztosabb 
alapokra fektethetik vizsgálódásaikat, s igy fokoza-
tosan elvitázhatlan eredményeket fognak a közel 
jövőben felmutathatni. 

Az eddigi eredmények után itélve nem fog-e a 
még nagyobb fejlődésből a kinyilatkoztatásra nézve 
valami komoly összeütközés származni? 

Ez aggályt legbiztosabban eloszlatjuk azáltal, 
ha tisztába jövünk azzal, hogy: mi a természettu-
dományok tulajdonképeni föladata, mily természe-
titek a vizsgálódásai folytán megállapított elvek, s 
váljon ez elvek lényegüknél fogva olyanok-e, hogy 
a vallási elvekkel összeütközésbe jöhetnének ? Szó-
val, ha röviden körvonalozzuk azon tért, mely a ter-
mészettudományokat jogosan megilleti. 

„A természetvizsgálónak czélja, mint Humboldt 
kifejezi, az anyagi dolgok jelenségeit átalános össze-
függésükben, s a természetet egy belső erő által 
mozgásba hozott s élénkített egészkint fogni fel." 

N 
A természettudomány tehát a látható világgal 

foglalkozik; az általunk látható, hallható, átalában 
észrevehető tünemények, tehát az anyagi dolgok 
jelenségeikkel képezik tevékenységi körét. 

A természettudomány e dolgokat és jelensége-
ket megállapitja, rendezi, sorozza, egymással össze-
hasonlítja, avégből, hogy belőlök a nekik alapul 
szolgáló s rájok érvényes törvényeket kikutathassa, 
kinyerje. 

A tudomány a complicált tüneményeket egy-
szerű első elemeik- s elveikre igyekszik visszavezetni, 
s amint ez elemek, elvek, törvényekhez eljutott, 
küldetése be van fejezve, feladatát teljesité. „Amit 
én természettani földrajznak nevezek, mondja Hum-
boldt, az a tapasztalás alá eső jeleneteknek, mint 
egy természetegésznek (als eines Naturganzen) gon-
dolkodó szemlélése, vizsgálata."2) „A törvények 
megállapítása, a tapasztalati tudományokban az 
emberi vizsgálódás végczélját képezi."3) 

J) Kosmos, I. köt. Vorrede VI. 
a) Kosmos, I. k. 31. lap. 
3) Kosmos, I. k. 32. lap. 

A természetvizsgáló tanulmányozza a törvé-
nyeket hosszú korszakokon keresztül, vizsgálja, mily 
változások folytán s mily természettörvények befo-
lyása alatt fejlődött ki az anyag jelenlegi állapota, s 
a jelenlegi állapotot milyenek előzték meg, melyik 
állapotot lehet, mint legelsőt elfogadni, melyből min-
den többi átalakulási phásisok származtak. Mindez 
szorosan s jogosan köréhez tartozik. 

Azonban azon kérdésre : honnét származott az 
anyag legelső állapotában, létezett-e mindig, vagy 
egy kivüle létező erő által jött létre, a természettör-
vények öröktől érvényben vannak-e, kitől nyerték 
erejüket '??. . . mind-e kérdésekre nézve a természet-
vizsgáló nem adhat feleletet, e kérdések rá nézve extra 
artem esnek, s tudománya e pontban nem illetékes. 

Egyes természetvizsgálónak lehet mind e kérdé-
sekre nézve erős magán meggyőződése; hanem e meg-
győződéssel, nem mint természettudós, hanem mint 
bölcsész vagy valamelyik vallásnak követője bir. 

Mondhatjuk, hogy az anyag létezése kényszerit 
bennünket egy az anyagon kivüli lény elfogadására, 
kinek létét köszönheti, hogy a törvények szinte 
eszes lényt föltételeznek : azonban midőn ily követ-
keztetéseket vonunk, akkor már elhagytuk a termé-
szettudományok terét s a bölcsészet vagy a religió 
körébe vágtunk. 

A természettudós mondhatja, hogy ilyen s ilyen 
anyagból, ilyen erőkkel tudnék egy oly világot elő-
állitani, milyen most létez ; vagy, hogy a világ je-
lenlegi állapotában ily anyagokból ezen s ezen erők 
hatása alatt keletkezett ; hanem váljon ez anyag s 
erők mindig léteztek-e, önmaguktól támadtak-e sem-
miből, vagy egy kivülök létező erő által hozattak 
létre ; . . . e kérdések a természettudóst, mint ilyet 
nem érdeklik, s feleletet reáiok csak a bölcsészettudo-
mányban, vagy ha ebben sem, csak a theologiában 
nyerhetünk. 

„Azért önámitás az, mondja Kurtz, ha egy ter-
mészettudós azt hiteti el magával s akarja másokkal 
is elhitetni, hogy őt empiricus vizsgálódásainak 
eredményei vezették a világteremtésről szóló bibliai 
tan tagadására; nem a tapasztalat itt az ok, hanem 
a speculátió."1) 

Es lia a hires franczia csillagász Lalande azt 
mondja is, hogy ő az egész világot, az egész eget 
átvizsgálta s az Istent még sem találta sehol, ő sem 
okozhatja a csillagászatot, mert az soha sem fog 
azon kérdésekkel, mint köréhez nem tartozókkal 

,s) Kurtz. Bibel und Astronomie, 12 lap. 
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foglalkozni, melyek a világ testek, s az őket összetartó erők 
keletkezese, honnét származására vonatkoznak."1) 

A kinyilatkoztatás és természettudományi vizsgálódá-
sok eredményei között, tekintve mindkettőnek működési kö-
rét, egymáshozi viszonyát, komoly összeütközésről szó sem 
lehet, amint ez a mondottakból kivehető, s legtöbb esetben, 
ha ily összeütközés látszólag mégis előáll ; nem a bibliai tan, 
sem a természettudományi vizsgálódás eredménye az ok, 
hanem az, hogy illetők a keresztény teremtésfogalomról nem 
birnak tiszta határozott képzettel, s majd pantheistikus fel-
fogással az Istent mint az anyag és törvényekben működöt 
képzelik, megfeledkezve világon kivüli létéről; majd deisti-
kus eszmékhez hajólva, a világ s Isten közötti viszonyt, s az 
Istennek a világegyetemrei hatását a tétlen néző szerepének 
minimumára szorítják. 

A természettudományi vizsgálódások magok, mint ilye-
nek senkit sem tesznek hitetlenné, és senkit sem vezetnek a 
kinyilatkoztatás bármely pontjának tagadására ; mert a ta-
pasztalás és e tudományok története mutatja, hogy e tudo-
mányok szorgalmas müvelője hivő keresztény is lehet egy 
személyben, mint ezt fényes példák bizonyítják. Igaz, hogy 
korunkban sokan vannak a természettudósok között, kik 
csak azért igyekszenek bármily gyenge eredményt előállí-
tani, hogy azt a kinyilatkoztatással szemközt állítsák ; igaz, 
hogy korunkban nagy azok száma, kik ha egy földisme tan-
ba, vagy Vogt, Burmeister, Darwin, Huxley, Moleschott, 
Wiener munkáiba csak belepillantottak, fölületes ismereteik-
nek az által hiszik a tudákosság csillámát megadhatni, ha az 
emiitett nevekre minél gyakrabban hivatkozva, mosolyognak 
a mózesi teremtéstörténet vagy Józsue-féle napmegállitás 
nagy physikai tudatlanságán, tévedésein ; elannyira, hogy 
sok gyenge gondolkodású azt hiszi, miszerint valaki nem is 
lehet természettudós, ha csak nem hitetlen. Ellenkező fényes 
példák czáfolják meg e tudatlanság szülte balvéleményt. 

Roger Baco a 13-ik század s átalában az egész közép-
kor legkitűnőbb természettudósa, szerzetes s buzgó katholi-
kus volt, bármit mondjanak bölcsészeti vagy theologia-
rendszeréről. 

Névrokona az angol verulámi Baco szerint : „leves 
gustus in, philosophia movere fortasse ad atheismum, sed 
pleniores haustus ad religionem reducere," — s mint egy 
más helyen mondja : „verum est parum philosophiae natura-
lis homines inclinare in atheismum, at altiorem scientiam 
eos ad religionem circumagere." S jeles észrevételeit igy 
fejezi be : „Deum non esse non credit nisi cui Deum non 
esse expedit." Hires „Nóvum organum"-jának bevezetésében, 
melyből vettem a fönebbi idézeteit is, Baco kéri az Istent, 
hogy ne engedje meg a természettudományok előhaladásából 
az isteni titkokat tagadó hitetlenség származását, hanem, 
hogy a hiúság és agyrémektől megtisztult, s magát a kinyi-
latkoztatásnak megadó emberi ész adja meg a vallásnak, 
mi azt illeti. 

Az ujabb csillagászati tudományok három megalapítói 
Kopernik, Newton és Keppler buzgó keresztények valának. 
Kopernik uj rendszerét III. Pál pápának ajánlá. Newtonról 
tudjuk, hogy a szentírás értelmezésével sokat foglalkozott, s 

' ) Kurtz Bibel und Astronomie, 298, lap. 

jellemző azon mondata: hogy a prophéták jövendőléseibeni 
hit az igaz egyháznak biztos ismerete. Keppler vallásos ér-
zületét eléggé jellemzik e szavai : „És most a bebizonyitási 
tábláról szemeim s kezeimet az égre emelem, s áhitattal, 
alázattal imádom a világosság atyját. Ha valamit tanítottam^ 
mi nem méltó hozzád, világosíts meg, hogy azt kijavíthassam. 
Végre engedd meg, s add kegyelmedet, hogy e munkám a 
te dicsösségedre s a lelkek üdvére váljék, s sohase ártson."1) 

Az ujabbkori franczia természetvizsgálók között a 
legjelentékenyebbek hivő keresztények voltak. Cuvier, 
Brogniart, Deluc, Biot, Ampère2) Marcell de Sècres, Blain-
wille s mások kik mindnyájan vizsgálódásaik eredményeit a 
szentirással összhangzásba hozni igyekeztek. 

A híres svájczi Agassiz, előbb neuchateli, jelenleg 
Éjszakamerikában tanár, sok pontra nézve ellenkezésben 
van ugyan a szentirással, különösen az emberinem egységét 
illetőleg ; hanem más részről a hitetlenség s anyagimádásnak 
nyílt ellensége s ostromlója. 

Az angol természetvizsgálók majd mindnyájan vallásos 
érzületű tudósok, mint Buckland, Whewell, Sedgvick, Fle-
ming, Conybeare, Amerikában Hitchcock, protestáns lelké-
szek, s több tekintélyes tudósok, kik a biblia védelmére kel-
tek a természettudományokkal! visszaélés ellenében, külö-
nösen Bucklandon kivül Hugh Miller. Egy amerikai termé-
szettudományi szaklapban egy geologus igy nyilatkozik : 
„Biztosan állithatom, hogy Európában és nálunk sok geolo-
gus van, kik a kinyilatkoztatás igazságát nemcsak elismerik, 
sőt minden reményüket ez igazságban helyezik, ahhoz erö-
sebben ragaszkodnak mint az élethez, s kik legnagyobb di-
csőségök és szerencséjüknek tar t ják annak magasztos igaz-
ságait védelmezhetni, s megerősíteni ; kik örömmel fedezik 
föl minden hegyképződésben a teremtő és feltartó Isten el-
vitázhatlan nyomait."3) 

A német irodalomban Vogt triviális élczeskedése, Mo-
leschott materialistieus tanai, Wiener nehézkes elmélkedései, 
Burmeister meggyőződés hangján előadott tagadásai mellett 
ott vannak a keresztény szellemű Steffens, Schubert, Rau-
mer, Fuchs, Wagner András és Rudolf stb. 

E nevek bizonyitják, hogy a természet alapos tanul-
mányozásához nem szükséges kellék a gyermekes hányko-
lódó hitetlenség, mely addig nem képzel senkit tudósnak, 
mig Istene van. 

Ez első közleményt nem fejezhetem be alkalmasabb 
idézettel, mintha a kedélyes öreg Claudius munkáiból eleve-
nítem fel e szép, ide vágó helyet : „Nem tagadom, hogy e 
tudósokban nagy örömet találok, nem épen a religio miatt, 
mert az, magától értetik, a tudósok által sem nem nyerhet, 
sem nem veszíthet semmit, legyenek bár nagyok vagy ki-
csinyek. Hanem örül az ember, midőn látja, hogy például a 
legszorgalmasabb s fáradhatlan természetvizsgálók egyike, 
ki munkái között őszült meg, s többet tudott és ismert, mint 

*) Hengstenberg Ev. Kirchen Zeitung idézve Passavant által. 
2) Ampère eró's vallási meggyőződéssel birt. Midőn 1836-ban 

haldoklott, barátai egyike a Jézus követéséről szóló könyvből akar t 
valamit felolvasni , azt mondá , hogy ö az egész könyvet szóról szóra 
tudja. Igy beszéli el ezt Aragó, vegyes irataiban. „Katholik." 1862. I . 
161 lap. 

8) American journal of Science, VIII. 155. idézve Sorignet 
abbé által. 
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ezeren mások a természet titkaiból, midőn egy oly magas 
röptű, éles látású szellem, mely az utókortól eddig inkább 
csak bámult, mint használt tervét s alapját veté meg egy 
valóban nagyszerű bölcsészeti rendszernek, (verulami Bacon)» 
midőn az európai mathematikusok egyik elseje, ha nem is 
legnagyobbika (Newton), midőn mondom ily egyének nem 
fuvalkodnak föl tudományuk miatt, ámbár mélyebben ha-
tottak a természet titkaiba mint mások, és tanulási vágy-
gyal, levett kalappal kezében áll — a mint, illik — az oltár 
mellett, s figyelmesen hallgatja az Istennek még nagyobb 
ti tkait a szószékről fejtegettetni. — Valóban ezt látva örül 
az ember, s ú j ra kedvet kap a tudományokhoz, melyek ked-
velőiket és művelőiket csakugyan több ismeretekkel gazda-
gí t ják, s amellett vallásos érzületüket sértetlenül hagyják, 
s nem változtatják üres fejű bohóczok és gunyolódókká. Es 
az emberre különös hatással van, midőn látja az ellenkező 
hitetlen oldalon a könnyű fegyverzetű csapatokat kalappal 
fejükön haladni el az oltár előtt s nagy bölcseséget szen-
velgő arczczal fintorgatni o r ruka t . " ' ) 

Andrássy Kálmán 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jul . 24-én. Még egy incidens, még egy közbe-

szakitás. A ,Prot. egyh. s isk. lap' 28-ik számában olvassuk 
nm. b. Vay Miklós urnák, a tiszáninneni ref. kerület gyűlésén 
mondott elnöki megnyitó beszédét. A nm. báró urat a prot. 
érdekek védelmében, elömozditásában nagy buzgóság jelzi, 
úgyhogy, tisztelve mindenkinek vallásgyakorlati szabadsá-
gát, amint ezt a positiv törvény körvonalozza, tekintve az 
elnöki beszéd simaságát, a nm. báró urat példány gyanánt 
állíthatnék mindenkinek. Szavait, az éles felfogás, a mély 
ítéleten kivül, mérséklet vezeti. Szól az iskolákról, „mint a 
prot. egyház egyik legbecsesebb, legdrágább örökségéről," 
melyekben nagy haladást, nagy előmenetelt észlel. Szól az 
egyházkerületi prot. akadémiáról, mely eleinte kirekesztőleg 
csak az egyház érdekeért lön alapítva, de melyhez toldalé-
kul még a bölcsészeti és jogi tanszékek is adattak, óhajt ja 
ezen akadémiának a kor kívánalmaihoz mért szervezetét, s 
e czélra bizottmányt javasol. „Emeljük az akadémiai tanpá-
lyát ugy a tanárok, mikint hallgatók részéről a szabad tani-
nitás és tanulás elvénél fogva egyetemi színvonalra." A 
szabad vizsgálódásból csak szabad tanítás következhetik. 

Átmegy ezek után a nm. báró ur az állam és a prot. 
egyház közötti viszonyra, tiltakozik a központi oktatástanács 
beavatkozása ellen a prot. iskolákba, s erre nézve határozott 
nyilatkozatot ad, s még két (szerinte) a magas kormány ál-
tal elkövetett visszaélés, illetőleg a prot. vallásszabadság 
megsértése ellen panaszt emel. A nyilatkozat, és a panasz ez : 

„Van-e és mennyiben ezen központi oktatástanácsnak 
összeköttetése a magyar országos kormányhatóságok azon 
intézményeivel, melyek közöl az egyik (a helytartótanács) 
újra főiskolánk nyilvánossági jogának megvonásával fenye-
getödzik, a másik (cancellaria) pedig még az országos hatá-
ron túl is üldözőbe veszi a prot. iskolai bizonyítványok ér-
vényét azon romai kath. i f jakra nézve, kik iskoláinkban ta-

' ) Claudius Werke VI. pag. 122. 

nultak, azt világosan ki nem mutathat juk ugyan, de elég, 
hogy ezen intézmények léteznek. Mi tiszteljük az állam fel-
ügyeleti jogát, s azt mindannyiszor ünnepélyesen kinyilat-
koz ta t juk ; de hogy valamely kormányhatóság az iskola, a 
tanügy minden szálait kezébe fogja, s korlátlan uralmat gya-
koroljon mind afölött, s a legcsekélyebb részletekig ami ok-
tatásnak neveztetik, ezen kísérlet s ennek érdekében tett 
ama fenyegetés ellenében mindannyiszor a törvény vért je 
alá vonulunk, s azt az önhatósági jog megsértésének tekint-
jük . S mig iskolánk a törvény által szentesitett létezéssel bir, 
azt senki előtt el nem zárjuk, s ha a legfőbb országkormány 
korlátokat von a romai kath. if jak elé, azt feljegyezzük, 
mint a szülei szent jog megsértését s kiáltó tanúbizonyságát 
ennek, hogy az annyiszor pengetett egyenjogúság csak irott 
szó, élet s malaszt nélkül." 

Ez a nyilatkozat és az első panasz, hogy helytartósági 
engedelem nélkül kath. ifjú fel nem fogadtathatik prot. isko-
lába, kihívást tesz a magas kormányhoz, s a legfensőbb ren-
deletek egyszerű félretételét igéri. 

Nem vagyunk hivatva a magas kormány intézkedéseit 
a prot. téren védeni, mivel valamint a tisztelt prot. kerület, 
ugy a magas kormány is ismeri, mit tehet jogosan, mit kell 
tennie; hogy mikor a prot. vallásfelekezet iránt igazságos, 
más felekezetek, s különösen a kath. religio iránt ne legyen 
igazságtalan. A t. kerület önhatóságilag szervezi, igazgatja 
középiskoláit : ha a t. kerület a fönlevő szervezetet kielégí-
tőnek talál ja; a magas kormány szinte saját szempontjából 
megítélheti azokat, kielégitők-e ? Mit a nm. báró ur kielégi 
tőnek tart a prot. iskolák szervezetében, a magas kormány 
azt ki nem elégitőnek találhatja. ítél a báró saját szempont-
jából, itél a magas kormány is. E g y k o r t. Ballagi Mór ur is 
megengedte, hogy a kath. iskolákból átmenő fiuk felvételé-
nél könnyelműen já r t el egyik, másik : a magas kormány is 
latolhatja, mennyire mennek azon tények, melyeket t. B. 
Mór ur ,könnyelműeknek' nevezett : és igy a szervezet ki-
elégítő voltát, az ily esetek gyakori és messzeható természe-
tét mérlegelve, feltehetőleg igazolva van a magas kormány 
intézkedése, melylyel a kath. középiskolák tanrendszerét az 
ily átmenések által eredő zavar, és sikeretlenség ellen vé-
delembe veszi. Nem is a prot. iskolákról, hanem a kath. if-
jakról rendelkezik igy a magas kormány. Nem azt mondja, 
milyen legyen a prot. tanoda, hanem hol já rha t ja iskoláit a 
kath. i f jú ; avvagy, mikor kész a magas kormány a kath. 
ifjút pályavégzettnek tekinteni a középtanodákra. Szeretnők, 
ha b Vay Miklós, és a t. kerület, mikor saját iskoláik ter-
mészetét föntartani akar ják , a kath. iskolákat is saját rend-
szerűkben meghagynák : s midőn saját iskoláikra semmi be-
avatkozást nem engednek a magas kormánynak, engednék 
meg, hogy a kath. iskolák és a kath. i f jak érdekében ugy 
rendelkezzék, mikint joga és kötelessége vagyon. Egyszer 
már nyilatkoztunk ezen magas intézkedésről tisztán kath. 
szempontból, miszerint ezen panasznak semmi alapja nin-
csen ; miután az egyenlőség nem azt parancsolja, hogy a 
kath. i f jakkal , és ezeknek szülőivel prot. elv szerint jár jon 
el a magas kormány ; hanem azt, hogy mindkettőt saját val-
lásos elvök szerint tekintse. Kath . szülőnek nincs joga gyer-
mekének prot. nevelést, prot. oktatást adni. A szülői jog 
tehát, melyet nm. b. Vay Miklós ur feljegyez, és védelembe 
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fogad, meg nem sértetik. A kath. szüle, ha a természeti és az 
egyházi törvényre nem hajlit, államilag köteleztetik, hogy 
gyermekeit mint kath. szülő neveltesse. A kath. szülőnek 
nincs joga az ő gyermekének kath. religioját elrontani, te-
hát nincs joga gyermekét prot. iskolába, hol nemcsak prot. 
oktatás, hanem nevelés van, küldeni. A kath. szüle vétkezik, 
halálos bünt követ el, midőn gyermekének kath. religioját 
elrontja, vagy veszélynek kiteszi. Minél jobban van szer-
vezve a prot. iskola, minél buzgóbbak a tanárok, a kath. ifjú 
religiojára annál nagyobb veszély van ottan. Ily szülő lelket-
len, lelkismeretlen, zsarnok, gyermekének lelki gyilkosa : 
ily gyermek áldozat a lelketlen szülők hatalmában ; ily gyer-
mek az ő védtelenségében védelemért kiált Istenhez, és en-
nek helytartóihoz e földön. A gyermeknek természeti, isteni 

joga van a kath. hitre, kath. religiora. Gyermekének eme 
jogait tapodja a kath. szülő : lesz-e, van-e e földön hatalom, 
mely ily jogtapodást megakadályoztasson ? lesz-e, van-e ha-
talom, mely a védtelennek természeti jogait e földön a lel-
ketlen szülő ellen megvédje ? Ezt teszi az állam, mikor a 
kath. szülőknek megtiltja gyermekeiket prot. iskolába kül-
deni. Védje a nm. báró ur a prot. szülők jogait, amint ezeket 
felfogja, a kath. szülők jogai nem bízattak reá. Ezeknél a 
nm. báró csak a lelketlen zsarnokságot, csak a bűnös lelkis-
meretlenséget védené a nevelésben. 

Másik panasza a nm. bárónak ez : „uj eszme nehezen 
válhat köztünk vérré, még az is, hogy gátolva vagyunk 
nemzeti irodalmunk saját elveink szerinti müvelésében, s a 
közhasznú ismeretek ily módú terjesztésében ! íme, csak e 
napokban kényszerülénk erélyesen remonstrálni tisztelt su-
perintendensünk egy históriai tényeket tartalmazó, s vallás-
elveink szerint tartott jeles beszéde kinyomatás közbeni le-
foglalása miatt/' ' 

Ebben sem vagyunk hivatva a sajtóhatóság, s közvetve 
a nm. m. k. helytartótanács intézkedésének védelmére : azért 
midőn ezen tényt emiitjük, melyre a nm. báró ur czélzott, 
tisztán tudósító tisztünket teljesítjük, mennyit tesznek prot. 
rokonaink, s mégis panaszkodnak. Hol mi panaszkodhatnánk 
ellenök, ők panaszkodnak a kormány ellen a világ előtt. Ha 
tudósításunkból olvasóink előtt a magas kormány intézkedése 
igazolva lesz, ezt a tény fogja szülni, nem pedig a mi szán-
dékunk. A magas kormány minden rendeleteit, melyeket cse-
kély belátásunk szerint bölcseknek, jogosoknak találunk, 
készek vagyunk az ellenmondók ellen védeni; de ez esetben 
a puszta bemutatást is elegendőnek tartjuk, afölött : mennyit 
enged a magas kormány, mennyit kell nekünk tűrni. Való-
ban, ha még ez is kevés, ugy bátran kérdezhetjük : minek 
tekintenek minket, minek tekintik magokat a mi prot. fe-
leink e hazában '? Hiszik-e, hogy mi még élünk, nemcsak . . . 
de jogainkkal is akarunk élni ? 

Történt, hogy t. Édes Vincze tiszatarjáni rendes lel-
kész, és t. Zsarnay Lajos helt. v. superintendens urak 1863 
3ept. 27-én a tiszáninneni helv. hitv. kerület Görgőn tartott 
közgyűlésen beszédet mondtak. Az imaházban kiki szabadon 
beszélt, akadályt senki nem tett. De azon két beszéd a ke-
rületi közgyűlés határozatából a gyámtár javára kinyoma-
tott Miskolczon 1864 Rácz Ádám betűivel. Mint nyomtatás a 
hatóság Ítélete alá tartozott, melynek kötelessége oly állítá-
sokat, melyek valamely vallást, itten a kath. religiot sértik, 

a közforgalomból elzárni. Ami szabadon mondatott az ima-
házban, nem bocsáttathatik a világba oly szabadsággal. Ezt 
mi jól érezzük. A sajtóhatóság a nyomtatásban a kath. reli-
gio megsértését látta, azért a nyomtatás terjesztése ellen gá-
tot vetett. 

Történt, hogy a két beszéd 1865-ben Miskolczon 
Rácz Ádám betűivel ismét kinyomatott; ez már szabadon 
kering. 

Ezen második nyomtatványból egy példányt birunk ; 
az első nyomtatvány elfojtatván, abból csak kézirati példá-
nyunk van, melyet csak egyéni hitelességgel, hogy hiven van 
leírva, közölhetünk. 

Elolvasván, összevetvén a két beszédet, kivéve egy 
,passust/ azonosnak találtuk mind a két nyomtatványu pél-
dányt. Egy passus árán megvásárolhatni a terjesztési köz-
jogot, valóban olcsóság. B. Vay előtt ez igen drágának tet-
szik. Kath. religio szóval sincs említve, de mire czéloz min-
den szó, kiki kézzel fogja. Ha csak múltra vonatkoznának a 
szólamok, de vonatkoznak azok a jelenre is. Nemcsak tisz-
teletlenül hordatnak fel szent dogmáink, ős szertartásaink, 
szokásaink, hanem megvetésre buzdittatik mindenki a mi 
cultusunk iránt. Ha t. Zs. L. ur mondaná : ezt, azt a szokást 
mi nem tartjuk, ezen, azon dogmát mi nem hiszszük, még 
saját jogában volna; de ő per figurám repetitionis „vessük 
meg" „vessük meg" buzdit, vagy inkább izgat. A zsidó cul-
tusnak megvétésére sem szabad izgatni. Nm. báró Vay Mik-
lós urnák panasza tehát, hogy „históriai tényeket tartal-
mazó" beszéd csak multakat tartalmazna, szigorúan nem 
áll ; nem is történeti előadás, de a szenvedélyhez irányzott 
kiáltvány. Lássák olvasóink, mennyit szabad mondani, nyo-
matni, nyomtatásban terjeszteni; mily engedékeny a sajtóha-
tóság, még sem elég ellenünk;- egy passust törül ki a hatóság, 
máris országos gravamen készül.1) 

„Nincs szánandóbb a lelki fogságnál, mikor az értelem 
meg van kötve, s az okosság nehéz iga alatt nyög, mikor az 
emberiség az ész jogát bitorló s az isteni tannal csak keres-
kedő lelketlen szövetség, szent czéh hatalmába kerül, s bi-
zonyos jeladásra imádkozó, kiszabott időben böjtölő, mosdó 
s magát kinozva vezeklő géppé aljasittatik ; nemzedékről 
nemzedékre kiszámított korlátok között neveltetvén, szivre-
ható butaságban taníttatik hinni, mit nem tud nem ért." „A 
ker. vallás szépen derült egét az egyházi szent düh vérzá-
port árasztó fellegekkel borította be." „Korlátlan uralomvágy, 
ez a tömlöcztartó mind e mai napiglan itt is amott is, csak-
nem mindenütt." „De a fogoly oroszlány majd rést talál, s 
első lesz, kit széljel tép, embertelen szeliditője." (5. lapon.) 
„Meglehet, hogy a sötétben nyögésre kárhoztatott rabnép 
(egyházil ag véve) tiz húsz év vagy század múlva fölkél, mint 
romboló vihar, s lerázza a jármot, melylyel embertelenül 
meggyaláztatott." (6 lap.) Igy t. Édes Vincze lelkész ur. Ez 
volt az 1864-i nyomtatásban is. 

T. Zsarnay urnák beszédje hittanilag igen érdekes 
mutatványt nyújthatna az ellenmondások miatt, melyek 
benne végig folynak, midőn a symbolikus könyveket, külö-
nösen a heidelbergi kátét kötelezőnek, normativumnak ál-
lítja, (18 lap.) s mégis tovább mondja, hogy „azoknak, kik 

') Idézünk a szabad példányból. 
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Isten igéjéből jobbat, igazabbat tanítanak," mint a heidel-
bergi káté, akadályt nem tesz, mivel a kátét tisztelni kell, 
„de nem bálványozni," s „a lelkismeret nem ismer más em-
beri birót és törvényadót, mint saját meggyőződését." (18. 
21 lap.) De a hittani ügy gyei most nem törődünk, csak a 
a sajtószabadság példányát akar juk megismertetni. 

Igy szólt t. Zs L. ur : 
„Nemcsak az evangéliumi hit tisztitatott meg az em-

beri önkényes határozatoktól, amilyenek a bűnök bocsánatja 
pénzért, a kül jó cselekedetek érdeme Isten előtt, a tisztitó 
tüzféle lme; nemcsak az isteni tisztelet mentetett fel sok 
ceremóniától, milyenek a búcsú, ' ) szentek imádása, idegen 
nyelven (latin) való beszéd a gyülekezetben ; nemcsak az ev. 
szabadság oldoztatott fel a papi zsarnokság és a Ielkismeret-
len való uralkodás já rma alól : hanem" stb. 

„Vessük meg a betű és emberi határozatok kényszerét . 
Vessük meg azon szőrszálhasogatást, mely az irás szavait 
elforgatja; vessük meg azon szolgai érzelmet, mely a sz. irást 
elfogultan emberi tekintély által korlátozva magyarázza ; 
vessük meg azon korlátoltságot, mely az egész üdvöt bevett, 
pusztán egyházi nézetekhez köti, a külső formákat , és ce-
remóniákat ." 

„Vessünk meg minden babonás hitet, minden hitága-
zatot, mely ellen a szerény és igazságra vágyó ész fel lázad." 
I t t következnék a kihagyott passus, mely az első nyomta-
tásban állt, mely megvetést mond, és megvetésre buzdit oly 
isteni-tisztelet iránt, mely Isten igéjét háttérbe szorítva csak 
külpompában, s andalgásra vezető ceremóniákban áll, mely-
lyel a ref. egyház felhagyott . Nem idézhetjük az elnyomott 
példányból eme passust, épen mivel hatóságilag el van 
nyomva, csak tudósításból említjük a tárgyat . Mi nem gya-
koroljuk a prot. imákat, némileg szertartást ; de hogy azo-
kat megvessük, soha nem irtuk, s a prot. cultus megvetésére 
soha senkit sem buzdítottunk. Annyi szabad prot. hazafiaink-
nak, egyet nem enged meg a társadadaimi együttlét : val-
lásos rokonfelét, honfiát megvetni, másokat szentnek tartott 
szertartás megvetésére buzdítani. Sok tekintetet félre tehet-
nek prot. honfiaink, egy tekintetet nem szabad félretenniök . . . 
azt, hogy mi is élünk a hazában. Amit a sajtóhatóság át-
eresztett, az ellen mi joggal emelhetünk panaszt, mégis nm. 
b. Vay Miklós teszi ezt. Tisztelet nekünk is, követel jük. Ha 
prot. feleink hazánkban másképen nem gyakorolhat ják val-
lásszabadságukat, semmint az ily torzítások, vádak, sértege-
tések gyártásával ellenünk ; akkor bátran kimondjuk, hogy 
b. Vay M. a türelmet csak a polgári korlátlanságban, a sza-
badságot, csak más vallások nyílt megvetésében, eltiprásá-
ban látszik keresni, s mig ehazában egyetlen katholikus lesz, 
aki szabadon imádkozik, addig a nm. báró ur sa já t részére 
vallásszabadságot, egyenlőséget alig fog találni. (Folyt.) 

P E S T , jul. 17-én. Emeli az a kath. papot, midőn pap-
társain érvényesítve látja a magyarnak azon jellemző köz-
mondását : „a jó pap holtig tanul." Emelve éreztem én is 
magamat és épültem a buda-pesti káplánok testvéri összejö-
vetelén, melynek nemes czélja a testvéri szeretetnek köl-
csönös ápolása mellett tanulni, k i ta r tóan , holtig tanulni, és 

' ) A búcsút szertartások közé csak az sorozhatja, aki a kath. dog-
maticát kalapbillentéssel sem köszöntötte. 

igy érvényre emelni a föntebb idézett ama szép közmondást, 
melynek igazsága mellett a tapasztalás folyton tanúskodik. 
Mint vendég voltam paptársaim között, emelve éreztem ma-
gamat, midőn a buda-pesti káplánok nagy részét láttam 
egyik társuknál összegyűlni, és nemes irányú összejövete-
lüket megtartani ; visszaszált lelkem a seminarium csendes 
falai közé, midőn a szentirás hozatott elő, s annak u j 
szövetségi részéből egy történetesen kiütött fejezet olvasta-
tott el; örültem, szivem mélyéből örültem azon eléggé alig 
méltányolható jelenségen, hogy a nt. urak egyike az eleve 
meghatározott rend szerint liturgicus észrevételeivel lépett 
elő, s a másika egy az előbbi összejövetelen kitűzött casus 
morális megoldásában igen dicséretesen fáradott, mely is 
szélesebb körű eszmecserére szolgáltatott alkalmat. A congre-
gatiót péterfillérek gyűjtése zárta be. Ennyi t a kedélyes, az 
épületes összejövetelről. Ott voltunk, csendesen figyeltünk : 
mit tettek volna velünk a jó if jak, ha tudják, hogy aki kö-
zöttük van, az nem káplán, hanem egy szelid 

Darázs ? 
K E T H E L Y , (Sopron) jul. 18-án. Az „I. T ." 14 száma 

óvást közöl bizonyos l o c s m á n d i s más nyilatkozatok irói 
ellen, hogy azon lapot soha sem járatván, s most nyilvános 
Ítéletet mondanak felőle. 

Nincs időnk feleselni. Aratásunk = sok munkánk van. 
Azon óvás, szerényen mondva, t é v e d é s . Ime átküldőm e 
lap szerkesztőjének a kőszegi posta, 1861 évi jun. 26-án 
kelt, s az ,1. T. ' átszolgáltatott előfizetési pénzről adott fel-
adási vevényét, melyből az óvás irója saját botlása felül 
meggyőződhetik. Azóta Nbarom, Nkeresztur, kerül, lelkészek 
nevei, e félévben a kőhalmi plébános úrral újra akarván a 
felvirágoztatott „I . T."-nak gyümölcsét ízlelni, ismét enne-
vem is előfizetői sorában áll. De nem üti meg a mértéket 
olyforma óvás, mely szerint nem szabad Ítélni oly könyvről, 
mely könyvtárunkban nincs. Nem lakunk Hindostanban. 

Locsmánd-kerületi nyilatkozat a férfias meggyőződés, 
szerénység, s illem határai közt tartva, és az irás szavainak 
reményében: , q u i p e r s e v e r a v é r i t u s q u e f i n e m ' 
van szerkesztve. Szándékból nem ragistráltuk ama lap mul t 
tévedéseit; de a felvirágoztatás korában is szól az emiitet tem 
14. szám 47-es óconservativok népszerűtlen programmjárul. 

Ilyesmit csak az ó-conservativek nevéből gúnyt űzni 
akaró bécsi irkászokat utánzó ifjonez írhat ; mert magyar 
földön ama gúnyos értelemben vett 47-es conservativ nin-
csen, s ha lenne is a kor pol. eszméivel megbarátkozni nem 
tudó megöregedett honfi, az ilyen élte fényes múl t ján , me-
rengő ,hochtory' sem szavát hallatni, sem programmot ala-
pítani többé nem fog. Csak az akath. sajtó szokta pelengé-
rezni az ó-conservativ nevet, mely hazánkban a legitimitás, 
történeti jog, nagyság, s nemzeti dicsőségünk momentumait 
képviseli; és ez a mindenesetre nagyszámú, tekintélyes ösz-
szes m. conservativ párt . Ezzel is a locsmándi nyilatkozat 
igazsága igazoltatik. 

Az utczán heverő kis köveket is összehordatjuk épít-
kezésre; a városok s faluk tanácsaiban az egyház i ránt csak 
parányi jóakaratot tanúsító honfiakat dicsőséggel fogadjuk : 
bizony t. L. A. urat is 6 évi küzdelmei után hangos szóval 
s szivünk forró érzetével tiszteljük ; de bocsánat, azért még 
is a hit s haza elleneit nem csak hatástalan szúnyog csipé-
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sekkel szeretnők bolygatni, hanem le is teríteni, s a hatal-
mas ellenséggel nemcsak oldalaslag, hanem homlokegyenes 
csatát vívni. Óhajunkat : legyen önalkotta hatalmas lapunk, 
az Isten sz. malasztja fogja megérlelni.1) 

locsmánd-kerületi alesperes. 
STOCKHOLM, jun. 25. A franczia „Presse" czimü 

lap május hóban közölte a stockholmi consistoriunmak m. 
1864 apr. 26-án hozott ítéletét, mely által a Schütze pár há-
zassága felbontatott azon egyedüli okból, mivel a nő a pro-
testáns vallást elhagyta, aminek folytán száműzetett. ,Presse' 
ezen esethez azon megjegyzést tette, hogy a consistorium a 
törvényhozás által szabott szigort nem követte ; ugyan is az 
Ítéletben nincs szó a javak elkobzásáról, pénzbírságról, vagy 
tömlöczről. Ami már a javak elkobzását illeti, ezen meg-
jegyzés sokat is, keveset is tartalmaz. Sokat mond, mivel a 
svéd törvényhozás 1860 jban a prot. vallás elhagyására a ré-
gibb törvények által szabott számkivetés és jószágkobzás 
helyett a tömlöczöt és pénzbírságot rendelte ; de kevesebbet 
is a valónál, mert ama consistoi'iumi ítélet valóban a nő ja-
vainak elkobzását tartalmazza. Nem mondotta ki ugyan nyíl-
tan a jószágelkobzást ; de nem idézvén, ki nem hallgatván a 
távollevő nőt, ennek érdekeit nem képviseltetvén, kit pedig 
a közösen szerzett vagyon fele illetne, ez mégis megtörtént. 
A törvényszék ugyan ily mulasztást követett el a gyerme-
kek jogaira nézve is. Az apa szabadon ú j ra nősülhetvén, a 
második házasságból születendő gyermekek az első házas-
ságbóli gyermekek vagyonában is osztozkodnak. Hason 
esetekben a törvény mindig intézkedik, hogy az elválasztás 
kimondása előtt a nő és gyermekek jogai biztositassanak. 
I t t ez mind nem történt, mert a nő — katholikus hitre tért 
át. „Tekintetbe véve - - igy hangzik az ítélet — hogy 
Schütze János Károly neje : Schütze született Sandberg 
Anna a királyi törvényszéknek 1858 maj. 19-én hozott Íté-
lete folytán a svéd királyság elhagyására, mindennemű örök-
ség vesztésére, és a polgári jogoktóli megfosztatásra ítélte-
tett el, mivelhogy a tiszta evangelicai tant elhagyta ; és te-
kintettel az 1810 april 27-i királyi rendeletre, a polgári tör-
vényszék igazságosnak találja a Schütze és neje közti há-
zasságot feloldottnak kinyilatkoztatni, és Schütze urat fel-
hatalmazni arra, hogy az elválhatási engedély megnyerése 
végett a consistoriumhoz folyamodjék." Igy bánnak Stock-
holmban a házassági frigy szentségével. Es a svéd sajtó, az 
egyetlen ,Morgenblad' kivételével, semmi megjegyezni valót 

l) Még mi is igazolásra szoríttatunk. Szivesen teszsziik. A f t . s 
tudós alesperes ur olvassa, aminek közzétételére megkeres te t tünk. 

„Tisztelettel megkérem ft . szerkesztő urat : legyen szives a R e-
1 i g i o 4-dik számának 29-dik lapján reám nézve tet t észrevételét fel-
világosítani : mi oknál fogva számitatoin azon némelyek közé, kik annak 
„az egyszeri, egyszerű nyilatkozatot sem engedték volna meg." Ilyetén 
tulkapatásra magamat soha sem szabadítottam fel, s mégis a „R e 1 i g i o" 
t . olvasó közönsége előtt a többi közül mint föbünczimbora névszerint 
kiezövekeltettem. Kérelmem méltánylását bizton várom. Paks julius 
19-éu 1865. Girk Alajos, alesp. paksi plébános." — A kért felvilágosí-
tást f t . urnák (I. T. 146 sz.) saját szavai adják : „átalános volt a nézet 
hogy ez uton a jó ügyet teljességgel nem emeljük, s az ilyetén „törté-
neti emlékek" tüzetes feljegyzését ott, ahol, s amily modorban ez tör-
tént, tapintatos eljárásnak nem tekinthet jük." Ezen ,történeti emlékek' 
voltak az egyszerű válasz, s a ft . plébános ur ezt sem tűrte. Dat veniam, 
corvis vexât censura columbas. Tam austerus hic ; cur tarn benignus 
illic ? Szerk. 

sem talált ezen esetre. A fanatismus sokkal nagyobb nálok, 
mintsem hogy ezt tenni engedné. — 

Gothenburgban egy kath. templom szenteltetett fel sz. 
József tiszteletére, mely ünnepélyen nemcsak a katholi-
kusok, hanem sokan a protestánsok között is jelen voltak 
nem minden jelei nélkül a meghatottságnak. O méltósága 
Studach a felszentelő főpap osztotta leginkább hivei örömét, 
kik napról napra szaporodnak. A kis de szép templom 4 — 
500 embert fogadhat be. Ez az első ünnepiesen végzett tem-
plomszentelés, mely a reformatio kezdete óta itt történt 
Gustáv-Adolph a 30 évi háború hősének városában. A túlli-
beralis „Handels Tidning" ez eseményről imígy ír : „a ka-
tholikus kápolna, melyet tegnap leirtunk, átadatott az isteni 
tiszteletnek oly ünnepélyességgel és szertartással, mely kö-
zöttünk szokatlan. A szertartás Studach püspök in partibus 
infidelium által történt a stockholmi és az itteni lelkész se-
gédlete mellett, mindannyian gazdag öltönyökben voltak, 
melyek ezen egyházéi, mely egyedül véli magát lenni a ke-
reszt igaz vallása, az önmegtagadás és szegénység birto-
kában. A hosszú szertartás furcsának tetszhetett a jelen-
volt hitetleneknek (!) ; de ájtatosságra nem hangolhatták 
azokat, kik a latin imákat nem értik. Bernchard stockholmi 
lelkész által svéd nyelven mondott beszéd érdekes volt, a 
szónok anélkül, hogy sértette volna a jelenvolt protestán-
sokat, mégis a kath. tan főpontjait határozottan kiemelte, ') 
és a szertartás egy részét magyarázta . Emlité, hogy e tem-
plom lett igazán Isten házává, mivel Urunkat az Oltári-
szentségben valóságos jelenlétében birja ; nem mondta ugyan, 
hogy a más felekezetűek, kik nem hisznek a miseáldozatban, 
nem bir ják Isten házát, de a következtetés könnyű volt az 
előzményekből. A beszéd után mise tartatott ; Capeek által 
szerzett zene a mester dicséretére válik. 

BOLOGNA, jul. 9-én. Forradalmi lapjaink igen sokat 
foglalkoztak legutóbb egy bolognai egyházi férfiúval, ki 
Isten malasztjával elég erős és bátor volt elhagyni azon utat, 
mely papi méltóságának és jellemének nem felelt meg, me-
lyen 1859 óta haladott ; és ki az egyházi hatóságnak enge-
delmesen alávetvén magát, jobb ösvényre tért. Ez Bontá 
ker. János kanonok, kiről most a nevezett lapok a legot-
rombább dolgokat i r ják. Nem, hogy a kanonok urat kiment-
sük, amit ő nem is akar , hanem az igazság érdekében akar-
juk az ügyet felderíteni, tökéletes tudomásunk levén min-
denről. A kanonok egy idő óta érezte, hogy lelkismerete nem 
volt nyugodt, és hogy kötelessége parancsolja, miszerint bi-
zonyos emberekkel és dolgokkal szakitson. Kitárta lelkét 
egy papbarát jának, kijelentvén, hogy kész a vezeklés, és 
kiengesztelés mindazon cselekedeteit magára vállalni, melyet 
az elöljárók tőle követelni fognak, csakhogy lelke nyugal-
mát visszaszerezhesse. Képzelhetni, mily örömmel fogadta-
tott elhatározása. Meg is tette, mit igért, becsületesen ; le-
mondott a kormány által adott, és öt nem illető hivataláról, 
lelkigyakorlatokat tartott egy zárdában. Hogy ez nyilvá-
nosságra hozatik, azon Bontá nemcsak nem fog megütközni, 
hanem inkább örvend a nyíltan történtekért nyíltan akarván 
eleget tenni. Nem fenyegetések következtében, mint a for-
radalmi lapok hazudják, hanem az isteni malaszt által meg-

' ) Ehez mi értünk, teszszük is ; csak mások is ugy adnák elő 
saját tanaikat, hogy ne sértsenek minket. 
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lágyított szive sugallatát követve békült ki az egyházzal ; 
de persze, akik szennyes érdeket hajhásznak mindenütt, 
azok a nemesebb indokokat, és a megtérés dicső tetteit fel-
fogni nem is képesek. 

KONSTANTINÁPOLY, jun. 20-án. A konst. görög 
patriarcha tűnni látja befolyását. A nemzeti függetlenséggel 
keleten a szakadár egyházak vallási függetlensége is kelet-
kezik. Midőn a szakadás kezdetett , a patr iarchák a kath. 
egység ellen más egységet véltek alkothatni. Az orosz egy-
ház első szakadt el, azonban a patriarchák hízelegtek ma-
goknak, hogy a kevésbé hatalmas egyházakon állandóan 
fognak uralkodhatni. A porta keresz tény alattvalóinak poli-
tikai helyzete ezen uralmat lehetővé tette ; — de ma már 
máskint állanak a dolgok. Az európai eszmék módosították 
az ottomán birodalom szervezését, és a görög patriarchátus 
már csak hiu tiltakozásokkal küzd. A bolgár egyesültek, 
bármily gyengék legyenek is, nem igen törődtek az ő kikö-
zösítésével. Ma a román egyház, mely válni készül, nem te-
end máskép. Azon görög püspök, ki meg volt bizva a patri-
archa rendeleteit megvinni Couza herczegnek, noha Ali 
basa ajánlatával volt ellátva, haszontalanul já r t , küldetése 
sikeretlen maradt, és nincs kétség benne, hogy az egyesült 
fejedelemségek egyháza a patriarchátustól el fog szakadni. 
Ennek fokonkinti hanyatlása mutatja, mennyire lehetetlen 
azon szellemi, lelki hatalom, mely az őt környező világi ha-
talomból meriti erejét. — Midőn a moldva- oláhországi kor-
mány nyiltan szakított a patriarchátussal, csak a körülmé-
nyek kényszerítő hatalmának engedett, nem ragaszkodhatott 
többé egy elavult intézményhez, melynek vallási kötelékei 
egyúttal compromittáló politikai kötelékek is lehettek, vagy 
már voltak is. Minden hirek, melyek parancsra és titkos 
utasításra készülnek, s melyek Orosz és Moldva- Oláhország 
közötti bensőbb kapcsolatról, s a franczia befolyás hanyat-
lásáról beszélnek, alapnélküliek. 

VEGYESEK. 
Van szerencsém főtisztelendőségedet tudósítani, hogy 

a nagy kath. lap alapításához 30 fr t tal járulok. Molnár László 
képezdei tanár Pesten. 

„Népszerű egyházi archeologia, irta Lonovics József" 
stb. munkának 5-ik füzete már megjelent ; egy két hét 
múlva az egész mü harmadik kiadása teljesen be lesz 
végezve. 

— A kegyes tanitórendiek pesti nagy-gymnasiumával 
kapcsolatban álló rajztanodában a rajzolás, mely a tanulónak 
műveltségi foka szerint vagy mintalapok vagy mintaalakok 
után rajziával vagy színezve közöltetik, következő szako-
kat tar ta lmaz: I. táj-, virág-, állat- és a lakra jzoka t : II. 
diszmüvészeti, építészeti, helyzeti és gépra jzokat ; I I I . az 
illető szakban távrajzokat . A tanításban nemcsak nyilvános 
gymnasiumi vagy reál-, hanem magántanulók is vehetnek 
részt, kik magokat a képzőművészetre, vagy valamely mü-
tani szakra képesíteni kivánják. A rajzolás naponkint dél-
előtt 10 órától 12-ig és délután 2—4-ig a szokásos iskolai 
szün idő alatt is taníttatik, melyben mindenki a rendelkezé-
sére álló napokon mérsékelt dijért részesülhet. A tanulásra 
vállalkozókat beírathatni a kegyes tanitórendiek épületének 

a városháztérre néző balszárnyu első emeleti sarkteremében. 
Enger th Vilmos, k. Józsefműegyetemi nyilv. rendes tanár, 
s felsőbb helyről engedélyzett rajziskola tulajdonosa. (P. N.) 

Nyomtatásban megjelent ft . nemes-ujfalusi Schumich-
raszt Mihály pozsonyi kanonok, apostoli főjegyző stb. által Esz-
tergomban folyó év sz. Adalbert mártír püspök ünnepén mon-
dott szentbeszéd a ker. religionak áldásos befolyásairól, sőt 
szükségességéről a földi és égi boldogságra. A jeles és sza-
batos magyarsággal diszes beszéd a földi j avak és viszonyok 
főbbjeit röviden sorolja el : fejedelem, szabadság, jog, törvény, 
közrend, hazafiság, tudomány, műveltség, nyomor a szolga-
ságban, szegénységben, betegségben, — melyeket a ker. 
religio megszentel, szilárdít, biztosit, minden bajon pedig 
egyedül segit. Második részben a hétszentségek malasztkin-
cseit emeli ki, zárszavában a szentatya dec. 8-i körlevelére 
figyelmeztet, melylyel „adta az izgatott és ingadozó világnak 
az igazság elveit, mint egykor Mózes, midőn a hegyről le-
jött, az aranyborjút imádó emberi nemnek." — A szentbe-
széd a fm. herczeg-primás és bibornok ur parancsára nyo-
matott ki. Mi örülünk, hogy a basilikában hirdetett szent 
igének tanúságát mi is birhat juk. 

Horvát- dalmát- slavoniai püspökök Ozsegovics, Stross-
mayer, Smicziklás, élükön Haulik György érsek bibornok 
közös aláírással ellátott te r jesz tvénytadtak be határőrvidéki 
kormányhatósághoz, hogy a templomjavak, pénzek kezelése, 
mely eddig a katonai hatóságok kezében volt, a concordatum 
rendelete szerint egyházi kézbe adassanak át. A határőrvi-
déki katonai hatóság válaszul adá, hogy a templomjavak, 
templompénzek igazgatását a hadügyi minisztérium tudta s 
parancsolatja nélkül ki nem eresztheti, miután ezekre nézve 
a hadügy legfelsőbb igazgatóságának vagyon alávetve. 

A franczia senatusban jun. 16-án egy kath. papnak, 
aki apostatált s a protestánsokhoz iratta be magát, kérvénye 
tárgyaltatott . A kérvény azért esedezett, amit Rotterodami 
Erasmus e szavakkal jelzett : omnis comediae finis connu-
bium. E tárgy a franczia törvényszékek altal, habar a 
Napoléon codexben a házasságbontó akadályok között a papi-
rend elő nem fordul, mindig tagadólag döntetett el; mivel a 
codex elismeri az egyházat ugy amint van, tehát a papi-
renddel, mint bontó akadálylyal, mint letörülhetetlen jelleg-
gel, ha apostatál is. Ez alkalommal is Casabianca senator 
előadása folytán a kérvény, hogy az apostata pap házasod-
hassák, átalános felkiáltással elvettetett. 

Johnson által adott amnestiából csak 176,298-an van-
nak kivéve : 400, aki ezredesen fölüli rangot viselt; 2,000 
kormány ügynök; 3,500 fegyver-készítő; 60,000, akinek 
birtoka 20,000 dollár értéknél nagyobb; 200 külföldön mű-
ködő ügynök; 150 tengeri tiszt; 30 esküszegő hivatalnok, 
149 congressusi tag ; 150 katona tiszt, kik négy év előtt szol-
gáltak, 300 aki az unionista foglyokkal kegyetlenül bánt ; 400 
aki éjszakról a délieknél szolgálatot fogadott ; 50,000 katona, 
kik az unionista államokból a déliek táborába men tek ; 
28,000 hadi fogoly. — Ilyen a democraták, a szabadelvűek, 
a 89-i elvüek amnestiája. IX. Piustól tanulhatnának amne-
stiát adni. 

Szerkesztői tudósitás. 
Gr—z. M. I. A tévedést itt is észrevettük ; az okát már tudja . — 

A kerületi tudósítást máig sem kaptam. 
Szeged. Kiss J . ur mutassa be magát a szegedi postán, mivel lapja 

visszaküldetett, mint ismeretlen egyénhez szóló. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Pesten, julius 29-én. 9. II. Félév. 1865. 

TARTALOM : A titkos (occulta, sécréta) házasságok 
s ezek zárt könyve a püspöki irodában. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

A titkos (occulta, secreta) házasságok 
s ezek zárt könyve a püspöki irodában. 

Ha visszapillantunk az anyaszentegyház alapi-
tása óta fennlevő szokásra, ugy találjuk, hogy a há-
zasságok rendszerint nyilvánosan köttettek, s a püs-
pök vagy valamely más pap által megáldattak. E 
szokásról tanúskodnak Tertullián következő sza-
vai: „Unde sufficiamus ad enarrandam felicitatem 
ejus matrimonii, quod Ecclesia conciliât, et confir-
mât oblatio, et obsignat benedictio, angeli renun-
ciant, Pater rato habet."1) Nem különben sz. Ig-
nácznak Polycarphoz irt levele.2) A frank királyok 
capituláreiben pedig meghagyatik: hogy a jegye-
sek jelenjenek meg a papnál, miszerint az kikutat-
hassa, váljon nincs-e köztök valamely titkos aka-
dály ? s ha minden rendén van, ugy a pap áldása 
által köttessék meg a házasság.3) A házasságok ezen 
nyilvánossága időről időre egyházi törvények által 
is sürgettetett s kötelességül tétetett: „Aliter legiti-
mum non fit conjugium, nisi suo tempore sacer-
dotaliter, ut mos est, cum precibus et oblationibus a 
sacerdote benedicatur." *) 

Ellenben a titkos s alattomban történt egybe-
kelések (matrimonia clandestina), melyek nem az 
egyház szine, nem tanuk előtt köttettek, sohasem 
helyeseitettek, mindig til tattak: „Nullus fidelis, cu-
juscumque conditionis sit, occulte nuptias faciat, sed 
benedictione accepta a sacerdote publice nubat in 
Domino."5) Azonban az egyház szigorú törvényei-
nek daczára is, milyeket különösen az 1216-ik évi 
IV. lateráni egyetemes zsinat is hozott : „Praede-

J) Lib. II . Ad uxor. Tom. 1. cap. 9. edit. Paris. 1844. 
col. 1302. 

2) Num. 5. 
3) L. 7. c. 179. 
4) Causa 30. Quaest. 5. cap. 1. 
5) Causa 30. Quaest. 5. cap. 2—3. 

cessorum nostrorum vestigiis inhaerendo, clande-
stina conjugia penitus inhibemus,"*) nem ritkán 
megtörtént, hogy a hivek titkos házasságokat kö-
töttek. Miért is tekintetbe vévén a Trientben össze-
gyülekezett zsinati atyák az ily titkos házasságok 
árnyoldalát, sokszor igen hátrányos, s botrányos 
következményeit, a következőket határozta : „ut in 
posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter 
a proprio contrahendorum parocho tribus continuis 
diebus festivis in Ecclesia inter missarum solemnia, 
publice denuncietur, inter quos matrimonium sit 
contrahendum ; quibus denunciationibus factis, si 
nullum legitimum opponatur impedimentum, ad ce-
lebrationem matrimonii in facie Eçclesiae proceda-
tur. — Qui aliter quam praesente parocho vei alio sa-
cerdote de ipsius parochi seu ordinär ii licentia, et. 
duobus"ve"Ttribus testibus matrimonium contrahere 
attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum 
omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus 
irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti de-
creto irritos facit et annullat."2) Az emiitettem sz. 
zsinat határozata óta tehát mindazon helyeken, 
hol e határozat ki volt hirdetve, hirdettetni kivánta 
pedig a zsinat minden plébániában, s kihirdettettnek 
tekintetik is, hol csak e határozat foganatba, hasz-
nálatba volt véve;3) — a katholikusok házasságá-
hoz e kettő kivántatik: a saját plébános (parochus 
proprius) jelenléte, s legalább is két tanu. Hol e lé-
nyeges kellékek valamelyike is csak hiányzik, ott a 
házasság érvénytelen és semmis. Mely szerint a 
titkos házasságok (matrimonia clandestina), mint-
hogy szinte nem a saját plébános, vagy püspök, 
vagy ezek valamelyikének meghatalmazottja s leg-
alább is két tanu jelenlétében szoktak köttetni, ha-

J) Cap. 3. X. De clandest. desponsat. (IV. 3.) 
2) Sest. 24. Decr. de reform, matr. c. 1. 
3) Ita jussu Pii VI. declaratum fuit 28. maji 1793, 

episcopo Lucionensi ; idque conformiter ad resolutionem edi-
tam SCC. die 26-a septbr. 1602, quae sic sonat : Publicationem 
praesumi, ubi id decretum fuerit aliquo tempore in parochia 
tamquam decretum concilii observatum. Cursus complt. 
Theolog. Tom. 25. col. 638. edit. Paris. 1863. Migne. 
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nem titkon (clam), honnét az elnevezést is nyerték, 
a trienti zsinat határozata óta nem házasságok. 

Azonban tudnunk kell, hogy van a titkos há-
zasságoknak még egy faja, (non clandestinum ma-
trimonium sed occultum, secretum, vulgo conscien-
tiae nuncupatum), mely a plébános vagy püspök, 
vagy ez utóbbi meghatalmazásából más pap s két 
bizalmas tanú előtt köttetik, elhagyatván felmentés 
következtében a háromszori hirdetés is, tehát oly 
titkosan, hogy az illető felek-, a pap- s tanukon ki-
vül arról seki semmit se tudjon. S az ily értelemben 
vett titkos házasság valóságos, érvényes s bizonyos 
körülmények közt az egyház által is jóváhagyott, 
megengedett házasság. Mint ez XIV. Benedek^római 
pápa „Satis vobis" constitutiójából *) eléggé világos, 
hol e dolog tüzetesen tárgyaltatik. Nem tetszik ugyan 
az egyháznak, nincsenek kedvére e titkos házassá-
gok a sokszori visszaélések miatt, melyek ezekkel 
járhatnak, miért is inti idézett helyen a pápa a fő-
pásztorokat, hogy ne egy könnyen engedjék meg: 
„Vigilantiam necesse est a vobis adhiberi, ne post 
remissas denunciationes celebretur matrimonium 
coram parocho, vei alio sacerdote ab ipso parocho 
vei a vobis deputato, praesentibus duobus vei tribus 
testibus confidentialibus, ne ulla celebrationis noti-
fia vei rumor oriantur.2) Quantum a sacramenti di-
gnitate, et ab ecclesiasticarum legum praescripto, 
occulta haec matrimonia , c o n s c i e n t i a e ' vulgo 
nuncupata, ut plurimum abhorreant, satis superque 
conjicere quis poterit, qui mentis aciem ad exitiosos 
illorum effectus convertat. Hinc gravia ortum ha-
bent peccata, praesertim vero eorum, qui divini ju-
dicii interminatione posthabita, prioré uxore cum qua 
clam contraxerunt relicta, cum alia spe futuri ma-
trimonii decepta et in turpem secum vivendi licen-
tiam abducta, palam contrahere promittun t. Quo-
rumdam vero mentem ita pravae cupiditates excae-
cant, ut novum contrahere secretum matrimonium 
audeant, post alterum secreto itidem contractum et 
nondum prioris conjugis morte solutum, seseque 
magno scelere polygamos r e d d a n t . " D e f l e n d a haec 
igitur potius uberibus lachrimis, quam latiore calamo 
explicanda malorum congeries." *) De helyes, elég-
séges s igen fontos okokból mégis megengedtetnek : 
„Id enim, ut ad praescriptum sacrorum canonum li-

' ) Apud. Luc. Ferrar . Prompt. JBibliot. Tom. col. 558. 
edit. Paris. 1861. 

2) L. c. §. 6. col. 560. 
3) L. c. §. 2. col. 559. 
») L. c. §. 5. col. 560. 

cite fieri possit, non satis est obvia quaevis et vul-
garis causa, sed gravis, urgens et urgentissima re-
quiritur."1) Folytatólag példát is hoz fel a tudós 
pápa, melyből kitetszik, milyen körülmények közt 
szoktak e titkos házasságok megengedtetni ; megje-
gyezvén azonban, hogy az általa emiitett esetnél fenn-
forgó körülmény korántsem egyedüli ok, mely miatt 
megengedhető, mert lehetnek még más sokkal nyo-
mosabb érvek, sürgetőbb okok, melyek az ily titkos 
eljárást igényelhetik: „A sacro nostrae Poenitentia-
riae tribunali, et potissimum casu fit potestas ita 
celebrandi matrimonium, quo vir et faeminain figura 
matrimonii publice degentes et de quibus nulla viget 
criminis suspicio, in occulto tarnen concubinatu per-
severent. — Hanc vero praxim vobis duximus pro-
ponendam, non quia dispensatio praemisso casui 
solum congruat, quumali i similes et fortasse urgen-
tiores esse possint, in quibus dispensari expediat."2) 
S eltekintvén azon hátrányoktól, melyek néha az ily 
titokban kötött frigyből származhatnak, mint ezt 
előbb felhozók, ellenök semmi kifogás nem lehet. 
Hiszen a trienti sz. zsinat követelte lényeges két fő-
kellék megvagyon, t. i. a saját plébános s két tanu. 
Bár a saját plébánosra nézve érdekesek itt ismét a 
sokszor felhozott pápa szavai: „Quod attinet ad mi-
nistrum secreti matrimonii, volumus ad id munus 
deputari parochum alteriusex contrahentibus, quem 
notitia personarum, experientia et diuturnus rerum 
usus quovis sacerdote extraneo peritiorem effecisse 
praesumuntur. Si quae tarnen vobis occurrant circum 
stantiae.quae alium sacerdotem loco parochi exposcere 
videantur, gravi impellente causa, is sacerdos a vobis 
eligatur, qui probitate et doctrina et obeundi mune-
ris peritia commendetur" ;;i) mely idézet kettőt foglal 
magában : először, hogy a házasság körül ténykedő 
pap legyen a jegyesek valamelyikének plébánosa, s 
pedig az, ki jobban ismeri a házasulandókat s ezek 
viszonyait ; másodszor, hogy lehetnek körülmények, 
melyek azt kivánják, miszerint másra bizassék az 
esketés, ne pedig a plébánosra, s ha ekkor, nem 
maga a püspök teljesítené, ugy bizza arra, kit leg-
alkalmasbnak itél. S megjegyzendő, hogy e megha-
talmazott pap a plébános tudta nélkül, sőt akarata 
ellenére is elvégezheti az esketést, mert a jogható-
ság a püspök kezében van, tehát annak adja, kinek 
akarja. De bár ki volt legyen is, ki a szent f r igy 

' ) L. c. §. 6. col. 561. 
2) L. c. §. 6. col. 561. 
3) L. c. §. 8. col. 561. 
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kötésénél ténykedett , akár a plébános, akár valamely más a 
püspök által meghatalmazott pap, köteles leszen : a bevég-
zett dologról a püspököt Írásban tudósítani,feljegyezvén a vég-
hezvitt esketés idejét, helyét s tanuk neveit, hogy igy a tit-
kon kötött házasság az ezeket t i tokban tartó s a püspöki 
irodában csupán csak e czélra levő bepecsételve őrizett 
könyvbe bejegyeztessék. „Vestrum erit postea diligenter in-
cumbere — irja XIV. Benedek — quod, ad perennem 
gestae rei memóriám, praefatum documentum fideliter trans-
scribatur in libro prorsus distincto ab altero, in quo matri-
monia publice contracta de more adnotantur. Hujusmodi 
liber pro matrimoniis secretis apposite compactas, clausus et 
sigillis obsignatus, in vestra episcopali cancellaria caute erit 
custodiendus ; et eo tantum casu resignari et aperiri vestra 
accedente licentia patiemini, quo alia id genus matrimonia 
describi oporteat, vel si id sibi vindicet justit iaeadministrandae 
necessitas, vel demum aliquod documentum ab eo exposcant 
verum interesse habentes, quibus probationum aliunde peten-
darum non suppetit copia : sedulo tarnen animadvertentes, 
quod re absoluta, denuo claudatur et sigillis ut antea obsi-
gnetur . " ' ) Tehát csakugyan vannak ily értelemben vett tit-
kos házasságok, melyek a püspök, vagy a saját plébános, 
vagy a püspök megbízása- s felhatalmazásából bármely 
más pap s két bizalmas tanú jelenlétében köt te tnek; van 
továbbá a püspöki irodában a titokban kötött házasságok 
bejegyzésére egy zárt könyv, mely egyedül csak az ilyne-
müeket tartalmazza. 

Pellet Ödön. 
hittudor. 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jul . 27-én. Nm. báró Vay Miklós, volt cancellár, 

a tiszáninneni ref. egyházi kerület gyűlésén ezeket mondá : 
„A kormányhatóságok egyike főiskolánk nyilvánossági jo-
gának megvonásával fenyegetödzik. Ennek érdekében tett 
ama fenyegetés ellenében mindannyiszor a törvény vér t je 
alá vonulunk, s azt az önhatósági jog megsértésének tekint-
jük. S mig iskolánk a törvény által szentesitett létezéssel 
bir, azt senki előtt el nem zár juk ." 2 ) 

Nem tudjuk, fogja-e a magas kormány ezen kihivást 
figyelembe venni ; de a báró ur nyiltan bevallja, hogy a kor-
mány rendeleteit nem létezőnek fogja tekinteni, s azok 
ellen tenni. A magas kormány rendeli, hogy helytartósági 
engedelem nélkül kath. fiu fel ne vétessék a prot. tanintéze-
tekbe ; nm. b. Vay Miklós azt mondja, hogy a prot. iskolát 
senki előtt el nem zárja. Ha tehát erkölcstelen viselet, vagy 
bűnös restség miatt valamelyik ifjú a birodalmi tanintéze-
tekből átalában kizáratik, Sáros-Patakon felvételre jelentkez-
zék, biztos lehet a felvételről ? miután a báró ur a sáros-
pataki iskolát senki előtt el nem zárja. Ha lelkismeretlen kath. 
szülő az isteni és polgári törvényt gyermekének neveltetésé-
ben meg akar ja szegni, biztos lehet, hogy b. Vay Miklós és 
a tiszáninneni ref. egyházi kerületnél védelmet találand? A 
lelkismeretlen kath. szülőre, az erkölcstelen viselet, vagy 
példátlan restség miatt iskoláinkból kizár takra nézve mondja 

') L . c. §. 9. col. 562. 
*) Prot . egyh. s isk. lap. 28 sz. jul. 9. 1865. 
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b. Vay Miklós: ,a prot. iskolát senki előtt el nem z á r j u k ? , 
Ha mondaná, mink itélet alá veendjük, de mondja : „senki 
előtt el nem zár juk ." Ha igy akar ja népesíteni a collegiumot, 
használ-e az intézetnek, ő láthatja ; de ez által, midőn köz-
vetlenül a magas kormány rendeletének ellenszegül, azon 
kath. szülőket is, kik fiaik kath neveléséről elég lelketlenek 
nem gondoskodni, közvetve hasonló ellenszegülésre buzdít. 

Nem azok vagyunk, kik a világi kormány iránt abso-
lut, azaz minden esetben engedelmességet elvül kimonda-
nánk. Loyalitásunk sértetlensége mellett ily vakságról nem 
vádoltathatunk. Mi fölsőbb, isteni törvényt vallunk, tisztelünk 
mely nekünk jogokat ad. Ezen törvény, ezen jognál fogva 
mondá sz. Péter : oportet Deo obedire magis quam hominibus. 
A kormányhatóságok tévedhetnek, sok országokban az isteni 
törvénynyel ellenkezőt parancsolnak, vagy tiltanak : létezé-
sünk 19 századában sok ily esetet tapasztaltunk már. A prot. 
országok sok példát nyújtot tak, a liberális intézvényüek sok 
példát nyúj tanak nekünk ebben. De mi csak az isteni törvény 
vért je alá tudunk vonulni, a polgári törvények töredékeny saj-
kák : a báró ur egyedül a polgári törvény alá vonul. 

A nm. báró ur alig tudta, hogy ezen nyilatkozat által 
a középkori pápák viseletének helyeslést, igazolást adott. 
Nagy ur volt IV. Henrik császár, II. F r id r ik császár, János 
angol, Szép Fülöp franczia király ; de nagyobb ur volt a 
pápa. Európát nem a királyok civilisálták, hanem a pápák . 
A keresztény társadalom rendje, sőt maga a királyság a pá-
pák müve volt Európában. Mikor tehát ezen fejedelmek az 
isteni törvény ellen rendeleteket tettek, a ker. társadalom 
az isteni törvény védve alá vonult, s hogy jogosan tet te és 
tehette, a szentszék szava volt a biztosság. íme a rágalmazott, 
korlátlan uralomvágyról vádolt pápák eljárása a tiszáninneni 
kerület gyűlésének elnöke által igazoltatik. Hogy a kath . 
egyház, mely saját csalhatatlanságárói biztos, a tévedhető 
világi törvényhozók irányában ilyest tehessen, azt bizonyos 
esetekre nézve megért jük : de hogy ilyest az kisértsen 
meg, aki sem magát, sem mást csalhatatlannak nem vall, 
azt nem lehet ér teni ; itten csak a ,stat pro ratione voluntas' 
határozhat. 

Nemcsak a pápák, de minden nagy férfiak, a vértanúk, 
a hitvallók, első századtól egészen a jelenkori olasz püspökök-
ig igazoltatnak a báró ur által. Ily igazolásra nem volt ugyan 
szükségük; de ha az igazolás attól j ö n , kitől becsmér-
lés jöhe te t t , azt mindig feljegyezhetjük. Amit a pápák a 
zsarnok szörnyetegek ellen tettek, amit a ker. társaság leg-
nemesebbjei külön külön viszonyokban bizonyítottak,azt most 
egészen más viszonyok között a nemes báró ur akar ja meg-
kísérteni, a kormány rendeleteinek nem engedelmeskedni. 

Tovább megy a nm. báró ur szavainak hordereje. O 
,non possumus'-t kiált. Miben ? Az iskolai felvételben, egy 
polgári disciplinaris eljárásban. Megáll-e a prot. intézet, ha 
ott kath. i f jak felvétethetni nem fognak ? Mi mondjuk, hogy 
fön fog állani. Hol tehát a non possumusnak az a lap ja? Eb-
ben : akarom ? Mennyit gúnyolódtak a fejedelmek, kormá-
nyok, ujságlapok IX. Pius pápa ,non possumus,-ára ? A ne-
mes báró ur eddig még nem mondta, hogy ezen gúnyolókkal 
átalában nem rokonszenvez, IX. Piust báró Vay Miklós ur 
igazolja, mivel ugyanazt teszi. 

De nagy a különbség. Duo cum faciunt idem, non est 
9* 
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idem. A mult századi pápák, a vértanúk, hitvallók, IX. Pius, 
és az olaszországi püspökök az isteni és természeti jog és 
törvény védve alá vonulva mondják ,non possumus' : b. Vay 
Miklós pedig az ő ,non possumus'-ára nem hozhat fel mást, 
mint egy polgári törvénynek általa tett értelmezését. IX. 
Pius nem változtathat az isteni jogon, a természeti törvényen, 
azért mondhatja : non possumus. B. Vay a változó viszonyok-
nál, sőt nemcsak a prot. vallás, de még a prot. tanoda léte-
zéséhez sem tartozó dologban non possumust kiált. Előttünk 
a természeti törvények és jogok dogmák; b. Vay Miklós 
előtt egy földi intézkedés a dogma hajlithatatlanságával bir. 

Multunk, jelenünk főpontjai a ref. gyűlésen igazolvák. 
Kicsinyben, jelentéktelenekben, mulandókban teszik azt, 
mit mi nagyokban, lényegesekben, örökkévalókban szok-
tunk tenni. 

Volt egyszer báró Vay Miklós ur cancellár. Hazánknak 
nem volt fényes korszaka azon idő. Nekünk törvényünk 
volt, hogy a m. kir. kath. pesti egyetemen csak kath. férfi 
legyen tanár. Ezen törvényt szüli az egyetem alapítási okle-
vele : „ad glóriám et defensionem fidei catholicae," az alapitó 
szent szándéka, Mária Terezia kath. királynénak oklevele, 
melyben az alapitónak szándékát, czélját megerősíti, az ala-
pítási j avak , a majdnem 300 éves hagyomány, végre [az 
apostoli király és a pápa közötti nemzetjogi egyezmény: 
mégis mit tett legelőször báró Vay Miklós mint cancellár ? 
O Fölségének oly tanácsot adott, mely a kath. fölső taninté-
zet rendeltetése-, szabadsága-,önállóságával ellenkezik; Wag-
ner prot. férfi volt, aki báró Vay Miklós korlátnoksága alatt 
először neveztetett ki rendes tanárrá az egyetemhez. B. 
Vay Miklós ur sértést lát abban, hogy ha kath. fiak a prot. 
intézettől elvonatnak : de mint cancellár abban sértést látni 
nem akart, hogy egy nagy kath. intézetnek rendeltetése 
felforgattassék. B. Vay Miklós ur sértést lát abban, hogy a 
prot. tanodák azokra nem terjedhetnek, kiknek nevelésére 
nem is alapíttattak, t. i. kath. fiakra : de abban sértést nem 
látott, hogy egy bibornoktólkath. czélra alapított magyar egye-
temnek pénzeit prot. tanárok szedjék. B. Vay Miklós sértést 
lát abban, hogy a magas kormány a prot. tanintézetet saját 
prot. rendeltetésében megtartja, hogy legyen az, aminek ala-
píttatott, tegye azt, mit tennie kell : de abban sértést nem látott, 
hogy a kath. intézet, amennyire tehette, erőszakkal ne legyen 
az, aminek lennie kell. B. Vay Miklós szánandónak tekinti 
a magas kormány azon rendeletét, mely szerint a prot. isko-
lába ne jár janak azok, kik oda nem tartoznak: de szánan-
dónak nem látta azon saját maga cselekedetét, melylyel kath. 
intézetbe besegített oly férfit, aki lehet tudós, lehet jeles, de 
kath. intézetbe, tekintve a kinevezettnek hitvallását, nem 
volt hivatva. B. Vay két mértékkel mér, ha protestáns jön, 
mensuram confertam, coagmentatam, et supereffiuentom dat, 
úgyhogy prot. férfi oda is jöjjön mint tanár, hova nem tar-
tozott volna ; ha kath jön, akkor azon mértéket veszi elő, 
melyen nincs a törvényesség hivatalos bélyege. Akik mások 
jogait a tanintézeteknél oly kevéssé tisztelik, hogy amit ma-
gas befolyásukkal tehetnek, ellenök mindent megkísértenek : 
azok saját tanintézeteik jogainak védelmében igen különsze-
rüek, s megmutatják, hogy részrehajlók tudnak lenni, de 
igazságosak ? Furcsa ! megfejthetetlen volna , ha saját 
eszünkkel gondolkodni nem tudnánk, mindig a hazafiságot 

kiáltani, s ezt saját, felekezetes czélokra kizsákmányolni 
akarni ; türelmet kiáltani, s másnak, hogy saját vallásos el-
vei szerint élhessen, meg nem engedni. B. Vay M. ur tü-
relme abban van, hogy a gonoszságot a kath. szülőknél véde-
lembe vegye. 

Van egy tárgy, van egy mód, van egy eset, midőn a 
legitim hatalomnak is ellenmondunk, de soha ellen nem sze-
gülünk, — nem engedelmeskedünk, de ha erőszakot használ 
ellenünk, ezt tűrjük, s laniatis membris vincimus laniantium 
furorem. Csakhogy ez egyedül a kath. egyházban lehetséges. 
Más vallásfelekezetek, hogy az egyénnek szabadságát biz-
tosítsák az egyház irányában, az egyház hatalmát tagadták, 
nem tudván, hogy igy az egyént minden hatalom irányában 
vagy védtelenné, vagy forradalmárrá teszik. A történet 
egyikre is, másikra is elég példát mutat fel. A kath. egyház 
egyedül az, mely mind az Isten mind tagjainak természeti 
jogánál fogva az ő függetlenségének, autonómiájának létét 
érvényesiti. 

Gondolják sokan, vitatják is, hogy a vallásos társulat 
csak a politikai társulattól nyert jognál fogva létezik. Ki-
véve a kath. egyházat, minden vallásos társulatról mondjuk 
mi is, hogy csak politikai jogaiban él vagy hal, mivel dogmatice 
saját, eredeti joga nincs. Az egyház ily politikai jogot soha se-
hol sem kért, hanem gyakorolt, hol tagadtatott, ott elismerést 
követelt, hol üldöztetett, ottan létjogának elismertetését hi-
veinek vérén vásárolta. Első, mit az egyház mondott, mikor 
e földön megjelent, ez volt : engemet az Isten küldött, én lé-
tezem, lenni akarok, lenni fogok, erre jogom van ; fogadjatok 
el békésen, különben elfogadtok vérontás után, melyet nem 
én fogok véghezvinni, mivel nincs kardom, hanem tik saját 
fiaitokon ; én élni fogok. 

A pogány Caesarok minden jogot birtak, politikait, 
vallásit. Mint politikai dictatorok, eltiltották az egyházat 
mint társadalmat ; mint supremi pontifices, eltiltották az egy-
házat egyeseknek szivében. Az idők folytak, a caesarok, sár-
ból felemelkedve, sárba, mocsokba hulltak ; nem régen kő-
mivesek vették fel a caesarok politikai s vallási dictaturáját, 
mint a pogányok, minden vallást megtűrnek, sőt elősegítenek, 
csak a katholikust fojtják. De a mai kis caesarok ellen épen 
ugy mint régen a nagy caesarok ellen a kath. egyház ismétli : 
én létezem, én jogokkal birok, tőled léteit nem koldulok, mivel 
már birom, jogokat nem kérvényezek, de jogaimnak elisme-
rését követelem. Ha az egyház az első három században jog 
nélkül volt, mikint ezt Ulpianus és társai vitatták, akkor a 
vértanúk kiontott vére az egyházra esik vissza, a mártírok 
lázadókká lesznek, Nero felmentetik, s amely ország létet 
nem akar adni az egyháznak, mint Dania, Svédország és Nor-
végia, igazságosan cselekszik. 

De az Isten fia nem kért Herodestöl, vagy Pilátustól 
placetumot, nem koldult exsequaturt, lejött e földre, tanított, 
Pilatusnak mondá : non haberes potestatem nisi tibi data 
esset a patre. Tanítványait összegyűjtötte, anélkül hogy a 
sanhédrin engedélyét kérte volna, a világba szétküldte, 
anélkül hogy Tiberiustól útlevelet könyörgött volna. A kath. 
egyház az ő jogát mindenütt és mindenkor mint t é n y t elő-
adta, érvényesíteni törekedett szóval, vagy híveinek mások 
által kiontott vérével. ,,Data est mihi omnis potestas, euntes 
docete." Omnis potestas, tehát a létjog is ; ha van, nem kell 
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ezt kérni e földön. Ami ellene van, az nincs az isteni hata-
lomból, hanem emberi önkényből ; azért oportet Deo obedire 
magis quam hominibus. Vessük el ezen öntudatot a csalha-
tatlanságról, mikint a protestánsok teszik, s hatalmasnak 
önkénye alá esünk, mely ellen jogos védvünk nincs, mivel 
magasabbra nem hivatkozhatunk,hanem csak ellenszegülésre, 
vagy forradalomra. A Megváltó mondá: menj, tanits; a caesár 
mondá: állj meg, ne tanits, vagy meghalsz. Az apostol tanit, 
meghal, nem mint biinös, de mint meggyilkolt. 

Ez a tény, melynek értelme a jog. Elismerik a tényt ? 
El kell ismerni a jogot, s akkor a placetum, az exsequatur, 
vagy bár miféle állami törvények mint annyi igazságtalan-
ságok, zsarnokságok ; a mai államárok elméletei mint annyi 
repristinatiói a pogány caesarságnak, barbárságnak. 

Amit a kath. egyház isteni jogánál fogva követel, azt 
követelik az ő liivei természeti joguknál fogva. Ha az egy-
háznak joga van létezni, a híveknek joga van vallásuk gya-
korlatában senki által nem akadályoztattatni. Az apostolok-
nak mondatott : euntes docete, a hallóknak parancsoltatott : 
crédité, facite. 

Csak a kath. egyháznak, mint egyháznak van joga igy 
beszélni, mint b. Vay Miklós szólt ; mikor tehát a nm. báró 
ur szólt, prot. létében védelmet kath. elvben keresett. 

Áldott a hívekre, borzalmas a nem-hívőkre ez a kath. 
egyház. Akik tőle elszakadnak, legválságosabb körülmé-
nyeikben mindig kath. elvhez folyamodnak. Ez az egykoron 
leendő egy akol egy pásztornak tényleges jóslata, hogy a 
kath. egyházon kivül nincs jog, nincs védelem egy vallás-
felekezetre sem ; ha magokat védik, a kath. fegyvertárból, 
hova bejárásuk nincs, fegyvert kölcsönöznek ellen-
mondással. 

PEST, jul. 26-án. ,Görög-keleti egyház', ,görög-keleti 
patriarcha' ez a diplomatai elnevezés, kire ? olvasóink 
tudják. Nincs kifogásunk az elnevezés diplomaticus jellege el-
len, quia usus facit verba, és lex conatur facere usum; mi is, lia 
minister volnánk, ezen diplomaticus elnevezéssel élnénk. 
Mivel azonban minister nem vagyunk , kormányiratokra 
szöveget, melyet úgyis az alárendelt hivatalnokok szoktak 
készíteni, mi nem fogalmazunk, szabad legyen, az elnevezés 
diplomaticus tekintélyét tisztelve, csak ennek philosophiájá-
ról intra cancellos recti szólani. Hogy e czim ,görög-keleti' 
a romai kath. egyháztól elszakadt egyik testvérünket meg-
illeti, ezt tudjuk, és valljuk ; hogy ezen nevezésre jogczime is 
van, elismerjük ; nem ezt tehát, hanem csak ennek bölcseimi, 
földismei, történeti oldalát vizsgáljuk. 

,Görög-keleti' ! Görög és keleti, vagy keleti és görög, 
vagy sem keleti, sem görög. Ily bölcseimi gondolatok tola-
kodnak darázsfészkünkbe. Miben görög ? miben keleti ? En 
quoi romain ? en quoi saint ? mondá Rousseau. 

Görög egyház alatt értették hajdan azon kereszténye-
ket Európában és Ásiában, kiknek anyanyelvök görög volt ; 
különösen Corinthios, Philippenses, Thessalonicenses Euró-
pában, Ephesios, Smyrnenses Ásiában. A görög tehát nem 
azonos a keletivel, mivel déli Italiában, Siciliában mindig 
voltak, mai napig is vannak görögök, s Corinthus, Thessalo-
nica nem volt a Bosphoruson túl. Ha pedig a keletit nézzük, 
keleten az antiochiai patriarchatus syrus volt, az alexandriai 

pedig coptus. Egyik görög, de nem keleti, másik keleti, de 
nem görög. 

Az oláh és szerb keresztények egyesülete, mely a ro-
mai pápától elszakadva él, és ha nem több, de processione Spi-
ritus Sancti legalább ezen pontban eltér a kath. hittől, ,gö-
rög-keletinek,' főpapjainak főbbike pedig ,görög-keleti pat-
riarchának' akart nevezte tn i . . . hivatalosan. Mi nem vagyunk 
hivatal, nem irunk hivatalosan, tisztelünk, habár nem val-
lunk minden vallást, nem szólunk hivatalosan a görög-ke-
leti egyházról, tehát minket e téren, hivatalon kivül talán 
nem kötelez ; élünk oly elnevezéssel, milyen nekünk tetszik, 
s talán testvéreink, kiket tisztelünk, meg nem haragusznak 
reánk, mert ok nélkül tennék. 

Az oláh, a szerb nem görög. Miben tehát ,görög' az 
elnevezés szerint ? Lakik Európában, miben tehát ,keleti' ? 
Európát Ásiával viszonyítva keletinek senki sem nevezte. 
Mégis a karlovitzi érsek görög-keleti patriarcha ; pedig böl-
cselmileg sem görög, sem keleti ; görögül nem beszél, nem 
görög nemzetiségű, sem keleten nem lakik. 

Arius, Macedonius, Nestorius, Eutiches görögök és ke-
letiek voltak, de keleten damnáltattak is. A ,keleti' szó tehát 
ezen eretnekségeket sem jelzi ; a ,görög' szó jelzené, de ki-
véve a nem-görög nemzetüeket, kik mint monophysiták 
monotheleták élnek, semmi görögöt nem jelez. Miben tehát 
görög ? miben keleti ? Ami görög volt ezekben, elveszett, 
ami keleti van, a szerbek és oláhok azt nem vallják, mivel 
eretnekség; sem a személy, sem hit nem görög, nem keleti. 

Bizancz levén a főváros, ennek püspökei nagyok akar-
tak lenni. A császárok is oly fegyelem alatt akarták birni a 
papságot, mint a százféle nemzetiségből összeszürcsölt had-
sereget, patriarchát akartak a fővárosban. Sine patriarcha 
non est impérium, példabeszéddé vált. Lett tehát patriarcha 
a bizanczi püspök, egyházi tartománya Antiochia és Roma 
árán keletkezett. — Ez görög patriarcha volt, de nem gö-
rög-keleti, mivel Antiochia, Jeruzsálem még inkább kele-
tiebb volt, s a konstantinápolyi patriarcha többet birt Euró-
pában, mint Ásiában. IIa tehát ennek utódja, vagy ennek 
társa a szerb metropolita, bölcseimi, történeti szempontból 
kérdezhetjük, miben görög '? miben keleti ? Görög ugyan a 
konstantinápolyi patriarcha, de a valódi görögök elszakadtak 
tőle; keleten jelentéktelen részt bír, hivei bolgárok és oláhok, 
kik most odahagyják. Miben görög ? miben keleti '? 

Patriarchal méltóság kevés volt a konstantinápolyi fő-
papnak, Joannes jejunator ,oecumenico3' czimet kezdett, 
mely a romai pápával, ha nem is összeütköző, mégis egyen-
lítő volt. Nagy Gergely az egyházi dölyfnek, a philacte-
riumos politikának ellenében ,servus servorum' czimet 
kezdett. 

A schismának első csirája, de még nem schisma. 
767 körül izgágáskodást kezdtek a konstantinápolyi 

sophisták a ,filioque' felöl. A romai egyház ezt a credohoz 
nem adta, de miután tagadtatott, tagadni nem akarta, mivel 
Arius és Macedonius eretnekségét oly igen jól visszanyomta, 
és magában kinyilatkoztatott igazság volt. I. Honorius esetén 
tanult a romai egyház; tehát oly szavat, mely a kath. egyház 
hitét legjobban kifejezi, elejteni, kitiltani nem akarta. 809 
körül uj panasz hallatszott. A részeges III. Mihály császár 
857-ben a ,filioque'-t letiltotta, Ignácz vallotta, Ignácz leté-
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tetett , Photius laicusból hat nap alatt patriarcha lett. Photius 
866-ban a pápát excommunieálta ; de Basilius legyilkolván 
Mihályt, mint Holofernest, Photiussal jó láhon nem lehetett, 
Ignácz ismét székre jött . Photius álnokabb semmint igaz-
hivő, Bazilt kézre kerítette. Jöt t Leo, a bölcsész, Photiust 
Armeniába küldte, hol 891-ben meghalt közmegvetésben. Az 
első schismaticusnak sorsa. 

Schisma azonban még nem volt. 

Jöt t 1053 Mihály cellularius, ,filioque,-t nem is emlité, 
disciplinaris dolgokon szakadást keresett . Hogy szombaton 
böjtölünk, hogy kovásztalan kenyeret veszünk az oltárhoz, 
hogy néha alleluját énekelünk. Digna schismatis materia ! 
Aki akadékoskodik, az előtt ily t á rgyak igen nagyok lehet-
nek. A pápa követjei 1054 jul. 16-án Sophia templomában 
Mihályt excommunicálták, s excusso pulvere pedum haza 
mentek. Meglett a schisma. 

Mihálytól rettegett a császár is, mig Comnenus őt zsi-
nat által letétetve, az angolok által egy öszvérre felül-
tetve, számkivetésbe küldte, hol 1058-ban meghalt. Ez a má-
sodik schismaticus sorsa. 

Paleologus Mihály 1274-ben egyességet keresett, de a 
szerzetesek konokságán hajótörést szenvedett. Gyűlölet a 
latinok iránt, ez volt a jellem Konstantinápolyban, kivált 
miután a latinok a fővárost elfoglalták. IV. Incze pápának 
excommunicatioja nehezedett a gyűlölőkre, ,filioque£ volt az 
ö rémjök. IV. Incze szemes volt, a ,filioque' vallását tüzete-
sen követelte. Veszszen a birodalom ! de gyűlölet a latinnak! 

1453 a görög birodalom megdőlt, a schisma lett török-
görög. Igy van ma. 

Keleten vannak nestorianusok, és jacobiták ; görögök, 
örmények, coptok. Ezek közöl sokat a szerb metropolita ugy 
kiközösit, mint IX. Pius, s mikor egységre térnek, nem a 
konstantinápolyi, hanem a romai patriarchához állnak. Ezek 
keletiek reánk nézve : de görögök-e ? Görögök, akik görö-
gök, de romai katholikusok. 

A görögök között vannak egyesültek, vannak nem 
egyesültek ; mindketten, ha ugy tetszik, görög-keletiek. A 
görög-keleti patriarcha elnevezés tehát romai katholikusra 
is vétethetnék. A nem egyesülteket photiusianusoknak ne-
vezhetnők, ez jellemző volna, de nem szokásos. 

Keleten tehát vannak görög-katholikusok, görög pho-
tiusianusok, görög-syrus-örmény jacobi ták, görög-chaldé-
nestorianusok, örmény-katholikusok, örmény-photiusianusok, 
maroniták, — ezek mind más ritust tar tanak, mint a romai 
egyház. Ha tehát a ,görög/ a ,keleti' annyi mint ,nem-latin' 
akkor sem bölcseimi a szerb érseknél a ,görög-keleti' elne-
vezés, mivel többekre i l l ik, k ik vele sem r i tus t , sem 
disciplinât, sem hitet, sem nyelvet nem tar tanak. Miben 
tehát görög az oláh ? miben görög a szerb '? miben keleti 
midkettő ? Az elszakadásban, ami egykor történt. 

A muszkák 1588-tól, különösen 1720 óta elszakadtak 
a konstantinápolyi patriarchától ; ezek éjszakiak, ezek nem 
görögök, ezek szakadárok. 

A ,görög-keleti' elnevezést nem találjuk bölcseiminek, 
nem találjuk igazolva a történet által, ellenmondást látunk 
benne. De nehéz bölcselmileg igazolt czimet találni, ha ke-

rüljük azon czimet, mit a bölcselem reánk süt, de nem 
akar juk hordani. Darázs. 

' KONSTANTINÁPOLY, jun. 29. Mialatt Európában, 
és a tengeren túl az úgynevezett szabadelvű államok kor-
mányai az egyház ügyeibe avatkozni, az egyházat javaiból a 
saecularisatio és incameratio nevezete alatt megfosztani siet-
tek, a musulman egyeduralom alatt méltányosabb, igazságo-
sabb bánásmódban részesült. Már Mohamed sultán Bosnia 
elfoglalása után példát adott erre, melyet utódai is követtek. 
A patarenusok eretnek felekezete megmételyezte az egész 
tartományt, és a katholikusokat üldözte. A ferencziek, kiket 
a gondviselés küldött e tartományba, hogy irtsák a tévelyt, 
a törökökben védőkre találtak, azért az a tyák is a gondukra 
bizott hiveket az ottoman fejedelem iránti hűségben meg-
tartani iparkodtak. A császári fermán, mely által a nevezett 
sultán az atyák jogait és kiváltságait megerősíti, és melyet 
— becsületükre legyen mondva — utódaik is megtartot tak, 
imigy hangzik : „En, Mohamed-Kkán, sultán, szeretett né-
pemnek üdvöt ! Ezen császári fermán által mindenkinek 
tudtára adom, hogy a bosniai szerzetesek nálam kegyelmet 
találtak. Azért rendelem, hogy személyeiken vagy templo-
maikon semmiféle sérelem, vagy erőszak el ne követtessék. 
Ok szabadon tartózkodhatnak államaimban, és biztosságban 
élhetnek. Akarom, hogy a menőknek és jövőknek oltalom 
és védelem adassék. Sem én, sem vezéreim, sem rabszolgáim, 
sem alattvalóim őket bántalmazni, vagy nekik kellemetlen-
séget okozni nem fognak. Eletök, templomaik, és javaik 
teljesen biztosittottak legyenek ; utaikban senki sem hábo-
rítsa, vagy akadályozza abban, ha valakit dicső államaimba 
hivnak. Bőkezűségemben ígérem és esküszöm arra, ki eget, 
földet teremtet t és ezt táplálja, minden prófétáinkra és kar-
domra, hogy senki sem fog ellenkezni ezen szerzetesekkel, 
sem őket bántalmazni, miután parancsaimnak és szolgála-
tomnak alárendelték magokat. A hegira 863 évében." Három 
század folyt le azóta, és a hódító szava megtartatott , minda-
mellett, hogy sok társadalmi zavarok nehezedtek a biroda-
lomra. Az ami megerősitette e birodalmat, és talán most is 
fentar t ja , ez a tulajdon, és a vallási alapítványok tisztelete. 
A bosniai ferencziek 2-ik Józsefnél aligha találtak volna ke-
gyelemre, azért a kedvező körülmények alkalmával is soha 
sem fordultak Ausztria fe lé , hogy urat cseréljenek. — 
Athénből jövő hírek szerint Renan a fanczia kormány által 
az ottani franczia tanoda igazgatójáva neveztetett volna ki, 
sőt, hogy mint ilyen a király által be is mutattatott volna; 
de itt Konstantinápolyban senki sem akar ennek hitelt adni. 
Nem aka r juk ennek valószínűtlenségét bővebben fej-
tegetni , elég azon következményekre utalni , melye-
ket ily tény maga után vonna ke le ten , hol a f ran-
czia befolyás inkább vallási, mint politikai természetű. 
Bármily nagy legyen is a görög könnyelműség, ezt még 
sem fognák közönbösen venni. E g y püspök körlevelében 
már is megbélyegezte a krisztustagadót. — Néhány éve, 
Andros szigetén meghalt Khairis nevü, nagy tehetségű so-
phista, ki pogány bölcsészelődei mintájára deisticus iskolát 
akar t alapitani. Iratai, noha a tömeg kímélése tekintetéből 
ezekben igen kíméletesen nyilatkozott, mégis annyira feliz-
gat ták a népet, hogy a nevezett szigeten kellett őt beljeb-
bezni, mert a görög, noha a szakadárság által hanyatlott, és 



tudatlan, a hit dolgában, mégis mélyen keresztény. Tudja , 
hogy politikai függetlenségét is hitének köszönheti, és azért 
nem engedheti, hogy azt lerontsák. 

IRODALOM. 
M o n u m e n t a c a t h o l i c a p r o i n d e p e n d e n t i a 

p o t e s t a t i s e c c l e s i a s t i c a e a b i m p e r i o c i v i l i . 
C o l l e g i t e t e d i d i t A u g u s t i n u s d e R o s k o v á n y , 
e p i s c o p u s N i t r i e n s i s . 

E czimü munkának ötödik s hatodik kötete jelent meg 
ez év folytán, s ha e hat kötet terjedelmét tekintjük, lehe-
tetlen a középkori foliansok Íróira nem gondolni. E munka 
czélját a m. szerző az első kötet bevezetésében következően 
ad ja elő : „Cum autem id, quod in capite relationis inter ec-
clesiasticam et civilem potestatem, ac signanter de indepen-
dentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili e doctrina 
menteque Ecclesiae catholicae unice tenere fas est, optime e 
sententiis sanctorum patrum, e decisionibus ac epistolis sum-
morum pontificum, e declarationibus aliorum Ecclesiae prae-
sulum cognosci po3sit : has sententias, decisiones, constitutio-
nes, epistolas, et declarationes, quae nimirum argumentum 
relationis inter potestatem ecclesiasticam et civilem quoquo-
modo attingunt, inde a vetustis Ecclesiae seculis nominatim 
a seculo quarto, quo relatio isthaec primum evolvi coepit ;  

usque recentissima tempóra, jux ta certas periodos, colligere ;  

iisdemque una maioi'is momenti repraesentationes cleri infe-
rioris, item principum civilium, magistratuumve eífata pro in-
dependentia, libertate ac immunitate Ecclesiastica adjungere? 
praesentis operis scopus fuit." Ezen nagybecsű gyűjtemény-
nek első és második kötete 1847-ben Pécsett jelent meg ; az 
első kötet a 4. századtól a 18-ig terjed bezárólag ; a második, 
a 19-ik század első 45 évét foglalja magában. A harmadik s 
negyedik kötet 1856-ban jelent meg Pesten, ezek elsejében 
a m. szerző igy szól : „Cum tarnen e serie monumentorum, 
quae primis duobus tomis comprehenduntur, permulta ex-
missa fuerint, quae ad plenum et adaequatum conspectum 
genuinorum Ecclesiae principiorum quoad gravissimum ist-
hoc juris canonici caput pertinent, signanter plures summo-
rum Ecclesiae pontificum tam ad viros principes quam ad 
alios dimissae epistolae, constitutiones, decretales, item epi-
scoporum aliorumve insignium clericorum aeque ac laicorum 
repraesentationes, protestationes, demum et décréta nonnul-
lorum principum pro tutandis ecclesiasticis iuribus; cum 
porro inde ab anno 1845, in quo monumenta tömi I I desi-
nunt, memorabiles admodum sese evolverint eventus, qui non 
minus supremo Ecclesiae antistiti, quam aliis quoque prae-
sulibus et praeclaris de numero clericorum et laicorum viris 
occasionem praebuerunt pro independentia sacrae potestatis 
vocem levandi, laesaque Ecclesiae iura reclamandi : visum 
est duos rursum tomos serie continuativa in lucem emittere, 
tertium nimirum et quartum : quorum prior supplementa ad 
tomum 1-um et 2-um, posterior monumenta pontificatus Pii 
IX. liodiedum Ecclesiam gloriose gubernantis complectitur." 
A folyó évben pedig az 5 és 6-ik kötet jelent meg Pesten, e 
két kötet kiegészítő részét teszi az előbb megjelent négy 
kötetnek, továbbá pedig folytatólag 1863 viszi. „Supplemen-
t s ad priores tomos adnexa est — mond a m. szerző az V. 

kötet előszavában — simul continuatio monumentorum inde 
ab anno 1855, in quo tomus quartus desinit, usque annum 
1863. ea uuica cum animadversione, quod monumenta, quae 
sive ad ditionem temporalem s. Sedis apostolicae, sive ad 
legislationem ecclesiasticam, matrimonialem se referunt , ex 
his, quos nunc in lucem emittimus, tomis exmissa habeantur , 
alia occasione distinctius vulganda, si divina dement ia ad-
miserit. Tam duplex iter nostrum Romanum, quod a. 1856. 
et 1863. ad visitanda apostolorum limina instituimus, quam 
plurium bibliothecarum lustratio, et alia favorabilia adjuncta 
contulerunt ad hoc, ut duobus, quos in praesentiarum edimus, 
voluminibus plura, eaque non levis momenti, monumenta, 
hactenus adhuc non vulgata, inserere potuerimus." 

E hat kötetben idézett monumentumok száma 1282;ezek 
közöl a két utolsó kötetben, melyről t. i. szólani kívánunk, 
418 találtatik ; az 5-ik kötet 231 tartalmaz ésped ig a pá-
páktól 142-t. 

Zsinatokból kettő t. i . a Tusiacense 860-ból és a Mech-
liniböl 1607. 

Érsekek s püspököktől 41 mon. és pedig közöttök 
Robert esztergomi érsektől, Pázmány Péter esztergomi ér-
sektől, gróf Erdődy Ádám László nyitrai püspöktől, Migazzy 
bibornok és bécsi érsektől 1781 ; Migazzy bibornolc mint 
a váczi püspökség administratorátol 1781; — Patachich 
Ádám kalocsai érsektől 1781; Szily János szombathelyi 
püspöktől 1781. 

Továbbá: különféle eongregatióktól, és tudós férfiaktól. 
Ezen monumentumok közül következők országunkat 

különösen érdekelték : 
876. Mon. Idem (Innocentius III .) regi Hungáriáé 

monita tribuit ad compescendam audaciam haereticorum op-
portuna. 1200. 

Honorii I II . PP . epistolae ad reges et praesules Hun-
gáriáé pro iuribus et libertatibus Ecclesiae. a. 1221 —1226. 

882. Reginae, ne impediat christianos manibus sarace-
norum abstrahi. 

883. Regi de solvendis decimis pro parte ecclesiarum 
et aliis nonnullis ad iura Eccl. spectantibus. 

884. Regi de inducendo populo ad solvendas ecclesiis 
décimas. 

885. In eodem objecto decimarum comitibus, baronibus 
et universo populo Ungarico. 

886. AEppo Colocensi eppis contra abusus nonnullos in 
regno commisses in praeiudicium canonum. 

889. Gregorius IX. PP . ad aeppum Strigoniensem de 
pluribus contra ius et libertatem Ecclesiae in Hungaria 
commissis, a. 1231. 

890. AEppus Strigonicnsis in sequelam literarum apóst. 
Sedis regnum interdicto supponit. et in nonnullos excomm. 
profért sententiam, a. 1232. 

891. Andreas Rex, pontificiis etiam literis denuo ad-
monitus, Legato Sedis apóst, cum iuramento promittit, se ea, 
ob quae subsumtus fuit, emendaturum, a. 1233. 

892. Gregorius PP . novitus redarguit regem, quod pro-
missa iuramento firmata haud servet, a. 1234. 

895. Alexander IV. PP. regem Hungáriáé redarguit, 
quod in amicitia cum principe tartarorum infidelium longius 
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quam par erat progressus, plane de conciliando inter liberos 
utriusque matrimonio cogitare non horruerit, a. 1259. 

896. Clemens IV. PP. ad Belam regem Hungáriáé de 
eppo licet ignobili loco nato, acceptando. a. 1265. 

897. Gregorius X. PP. praesules et magnates Hungá-
riáé hortatur, ut attentis intimae relationis inter sacerdotium 
ac impérium momentis, regis consilio et auxilio assistant, 
a 1272. 

900. Martini III . PP. monitoria epistola ad Ladislaum 
4. Hung, regem, post an. 1281. 

906. Benedictus XII . P P . ad regem Hungáriáé Caro-
lum contra praeiudicia administrationi eppatus Bosnensis ex 
parte laicae potestatis illatae, a. 1336. 

907. Clemens VI. PP. regi Hungáriáé scribens, re-
probat morem, iuxta quem praelati et loca ecclesiastica ius 
suum per duellum definire compellebantur, a. 1344. 

910. Gregorius XI. PP. ad eppos Strigoniensem et 
Colocensem, ut regi auctores sint, ne iura ecclesiastica 
usurpet, a. 1374. 

920. Innocentius VIII. PP. ad regem Hungáriáé pro 
Colocensi aeppo carceri incluso libertati suae restituendo. 
a. 1486. 

921. Julius II. PP. ad regem Hungáriáé contra eos, 
qui testamenta clericorum impediunt, a. 1508. 

934. Gregorius XIII . PP. ad Maximilianuni imper. ac 
Hungáriáé regem pro ocyore ad viduatas ecclesias epporum 
designatione, et contra nonnullos abusus secularis potesta-
tis, a. 1572. 

979. Petrus Pázmán aeppus Strigoniensis iura eccle-
siastica vindicat contra décréta Gabrielis Bethlen, a. 1637. 

1040. Clemens XII . PP . excommunicat Josephum Rá-
kóczy ob foedus cum Turca contra Carolum VI. imp. et re-
gem Hung, sub impiis et iniquis conditionibus initum, a. 1738. 

1041. Eppus Nitriensis resolutioni regiae pro favore 
acatholicorum editae contradieit, a 1731. 

1085. Cardinalis Migazzy, eppatus Vaciensis Admini-
s t ra tors repraesentatio contra mandata caesarea iuribus ec-
clicis adversa, 1781. 

1086. Arciepiscopi Colocensis Adami Patachich reprae-
sentatio contra rescripta regia circa bullas pontificias „Coe-
nae et Unigenitus" édita, dd. 19. jun. 1781. 

1087. Eppus Sabariensis Joannes Szily datis ad eppum 
Agriensem literis adversus edicta Josephi II. de placeto et 
bullis pontificiis item censura politica librorum theologicorum 
plures proponit reflexiones, dd. 26. maii 1781. 

1088. Eiusdem eppi Sabariensis repraesentatio ad 
consilium reg. adversus placetum regium. 1781. 

1094. Repraesentatio nomine cleri et populi catholicj 
Hungáriáé ad regiam maiestatem contra favores acatholicis 
per resolutionem regiam concessos, a. 1790. 

Ezen ötödik kötet terjedelme 41 iv. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Nm. gr. Pálffy Mór ur, királyi helytartó s tábornok, 

kir. helyettesi hivatalától a fejedelmi kegyelem fényes tanu-

ságával, ünnepélyesen kimondott dicséretével fölmentetvén, 
miután a fm. herczeg-primás s bibornok urnái búcsulátogatást 
tett, a nm. püspöki karhoz egyenkint búcsúzó levelet intézett, 
köszönetet mondván azon rokonszenvért, támogatásért, 
melyben őt nehéz hivatalában a nm. püspöki kar részesítette. 
Kisebbek vagyunk mi, semhogy ő nagyméltóságának hálát 
mernénk mondani az apostoli király és a haza iránt tett leg-
újabb szolgálataért. Válságos években vitte magas tisztét, 
nehéz körülményekben tartotta a legmagasabb érdekek mér-
legét kezében, szeretvén hazáját, szolgálván magas urát, 
mint ősei tették, szigorú volt, hol a szükség parancsolta, mél-
tányos mindenkor ; helyettesi hivatalának fénypontja volt az 
apostoli király megjelenése a haza fővárosában. 

Megjelent ft. Schopper György, a m. k. kath. egyetem 
nagyságos rectorának az egyetem újjáalakítása 85-ik évfor-
dulati ünnepélyén mondott nagy tudományu beszédje a valódi 
tudomány főkellékeiről, t. i. hogy legyen vallásos, legyen 
keresztény. „A tudománynak mindenkor vallásosnak kell 
lennie, úgyhogy valamint a világegyetemnek, ugy a tudo-
mánynak is központja mindenkor az Isten legyen. A tudo-
mány az istenitől eddig elpártolt, vissza kell ismét ahoz for-
dulnia ; mert nincsen sem átalánosabb, sem magasabb, sem 
hathatósabb mivelési eszköz a vallásnál; különben megrontja, 
felemészti az embernek minden tehetségeit ; mert hit nélkül 
a tudomány meg nem állhat ; mert a vallástalan tudomány 
által az ember merő állattá aljasul." Ezek csak főállitások, 
főérvek az első részből, melyek részletesen a dolog bense-
jéből, történeti példákból, az ó és u j világ tudósainak vallo-
másaiból vitattatnak be. Szintoly tudományos pontossággal 
van a második rész is kidolgozva. — Örültünk ezen tárgy-
nak az egyetemi rector beszédjében. Karok szerint váltják 
fel egymást a rectorok, a jogász jogokról, az orvos hygiène-
ről, a bölcsész Isten tudja miről szokott beszélni ; legyen leg-
alább minden negyedik év, mikor az egyetemi méltóság fő-
székéről az Isten dicsérete hangozzék. 

Appenzelln canton nagytanácsa megerősitette azon 
törvényt, mely szerint a szülék 8 nap alatt kötelesek kisde-
deiket keresztségre hozni. — A cantonban van 2,000 katho-
likus és 46,2.18 protestáns; szép ha a keresztség szentségé-
nek szükségét a cantoni prot. tanács is vallja. 

Parisban Valette könyvárus egy röpirat miatt, mely a 
pápai encyclicára válasz akart lenni, de nem volt más mint 
sértés, ócsárlás, megvetésre tett buzditás a kath. dogmákra, 
szertartásokra, vallásos szokásokra, 3 évi tömlöczre és 300 
franknyi birságra Ítéltetett jul. 12-én. 

Egy lap irja, hogy az oppelni kath. papok Bismark 
parancsolatja folytán szigorú felvigyázat alá tétettek. Austria 
hóditó politikájának ez az ösvénye. Austria vagy kath. hatalom 
lesz, vagy nem lesz hatalom Németországban. Két prot. nagy 
hatalom Németországban régen elvérzett volna : a prot. Po-
roszország mellett Austria csak mint kath. hatalom találhat 
rokonszenvet. Amire kit az Isten teremtett, annak kell 
lennie. 

Lyonban a kőmives propaganda aláírást hajhász egy 
föliratra a senatushoz, melyben a jezsuiták kiűzetése kérel-
meztetik. — Ezek a szabadság hősei, kik polgártársaikat 
blouseba bujtatni akarják erőszakkal. A szabadságnak sza-
badelvű alkalmazása, méltó a 89-i elvek híveihez. — Opinion 
Nationale irja erre : „Lyonban, a birodalom második főváro-
sában nem találtatott nyomdász, ki a föliratot kinyomatta 
volna. Parisba kellett fordulni, hogy a fölirat kinyomattas-
sék. Ez az idők jele." — Jele az időknek, hogy polgártár-
saiknak gyilkosai egy nyomorult firkára elég becstelen 
nyomdászt Lyonban nem találnak, s ilyent Parisban kell 
keresni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 

Lincoln gyilkosai, Booth czinkosai jul. 7-én 
kivégeztettek, a földi igazság elégtételt nyert. Hosz-
szu perökben Davisra semmi nem bizonyult, az Íté-
let felőle emlitést sem tett; Johnson elnök vádja 
tehát, melyet Davis ellen a világ előtt emelt, miért 
fejére 100,000 dollár jutalmat kitett, csak az elnök-
nél szokásos jó fölöstök utáni beszéd volt. 

A négerek szabadok. . . az éhenhalásra. A déli 
nagy birtokosok a háború által tönkre tétetve, az 
amnestia által, mely 20,000 dollárt meghaladó bir-
tokosokat a kegyelemből kizár, fenyegetve, a nége-
reknek munkát nem adhatnak; hajtatnak, űzetnek 
tehát az u j polgárok városról városra mint barmok, 
polgári jog, mindennapi kenyér nélkül a lakatlan 
vadonokba. Egyedül a kath. püspökség könyörül raj-
tok, amint teheti ; összegyűjti, munkát ad nekik, ok-
tatja a hitre, a szabad polgár kötelességére, enyhiti 
az ellenszenvet, melyet a democratában a 89-i hu-
mánus elvek a néger iránt máig sem fojtottak el, 
nem is fognak elfojtani soha. Hát még szeretettel 
felcserélni ? 

Seward nemzetközi jogból előadást tartott Lon-
donban és Parisban, felelőssé teszi a két kormányt 
azon károkról, melyeket a déliek hajói az uniónak tet-
tek, kármentesitést követel, mert a délieket, mint 
hadfelet tekintették, hajóinak révpartjaikban mene-
déket adtak. A semlegesség a győztes köztársasá-
giak előtt bünrészesség ; a franczia és az angol ha-
jóknak üldözni kellett volna délszakot, mely ma 
pártos és lázadó, mert legyőzetett. Ilyen a democra-
ták nemzetközi joga . . . ha van mód, támadást in-
tézni bárki ellen. A pogány romaiak, és I. Napoléon 
a békében tették le a jövő háborúnak magvát, mi-
kint Walewski, Cowley, Orloff, Cavour a párisi bé-
kekötésben az olaszországi háborút. 

Mexico ellen a lárma lecsendesedett, de, mint a 
jelek mutatják, a készületek folynak. A washingtoni 
kormány kitagadhatja a kalózokat, Victor király 
ministere is kitagadta Garibaldit, üldözőbe vette a 
kalózt; a kitagadás, az üldözés ölelésben végződött. 
Wilker Cuba ellen bűnös, mert legyőzetett; Gr—i 
győzött, a haza első polgára, Victor királynak ba-
rátja lett. Egy győztes Wilkert Mexicoban AVashing-
ton diadallal fogadna. A forradalmárok nemzetközi 
joga ez, melyet Angolország elősegitett, III. Napo-
léon pedig Ausztria és Spanyolország ellen védel-
mezett. Europa látott ily kalózok által több országot 
romba dőlni, hogy több nem dűlt romba, csak vé-
letlennek kell köszönni. A kath. cantonok Svajcz-
ban igy vesztek el, Cuba többszörös támadást állott, 
a déli apró köztársaságok Bolivár csapatai által ho-
zattak létre. 

Déli Amerika forrong. Peru, San Salvador, Hon-
duras, Uj-Grranada, Haiti lázadásban ; Brasilia Pa-
raguay ellen háborúban; Gruatimala april 14-től, 
mikor Carrera Rafael elnöke meghalt, Aicinena 
ideiglenes elnök alatt Cernat Vinczét élethossziglan 
elnöknek választja. Ecuador, Gruatimala békében 
vannak, köztársaságuk kath. királyság, kath. erény. 
Mexico a két tüz között, a mindent fölfaló nagy, s 
mindent felforgató sok kis köztársaság között. U j csá-
szársága azon alapittatik, amin minden trón meg-
dűlt, 1789-i elveken. A szabadságok ellensége az 
octroy; a forradalom mindent és mindig octroyál, 
feldönt mindent, hogy saját eszménye szerint ren-
dezzen a zavarra. Nem tisztel jogokat, tagad fölsőbb 
tekinteteket, daczol a nemzet legszentebb érzelmei-
vel, fojt oly vágyakat , melyek meggyökeredztek, 
kelt vágyakat, melyek kielégithetetlenek ; nem arra 
támaszkodik, ami már létezik, de arra, ami kevés 
fönhéjázót kivéve, csak az u j szervezőnek agyában 
lakozik. Miksa kath. nemzetet prot. elvekkel akar 
kormányozni; vallásos nemzetre atheus alkotmányt 
erőszakol. Atheus alkotmány, habár a szertartások-
ra kath. papság alkalmaztatik ; alkalmaztatandó 
lesz más vallású papság is, mihelyt lesz. A boldog 
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vallásegységet előre bontja, mikor nem a már meg-
levő, lianem még leendő vallásoknak szabadságot 
igér ; a kath. egyházat pedig, II. József példája után 
szolgává akarja tenni. A püspökök tiltakoztak ; erre 
Miksa ő fölsége jan. 9-ről még magas hangon, él-
ezés kedvvel válaszolt: „Kételkedjetek püspökeim, 
ha nektek tetszik, kath. hitemről, a szentatya tudja, 
mint gondolkozom én, s Europa itélni fog köztem s 
köztetek." ') Jött Meglia nuncius, a császár Scher-
zenlechner senatort, s Destroyat tengeri liagnagyot 
küldte elébe Vera-Cruzig;2) alig mult három nap, 
Miksa császár catliolicitása a nuncius előtt secundát 
kapott , mivel tárgyalásba nem is ereszkedhetett. 
Miksa császár a szentatyára hivatkozott, Romába 
küldöttséget menesztett. Elmúlt egy hónap, elmúlt 
másik hónap, a küldöttség még az A-t sem kezdte 
meg, végre búcsú nélkül hazatért. Eminentiát ma-
gával nem vitt. Az egyházellenes rendeletek szórat-
tak, minden hét u j vágást hozott, a szentatya Meglia 
nunciust, hogy ilyeseknek személyes tanuja se le-
gyen, Mexicoból távozni parancsolta. Most már a 
szentatya, s vele egész Europa itélt Miksa császár 
catholicitásáról a fejedelmi széken. Meglia jun. 1-én 
távozott, Gruatimalában egy időre megállapodott. A 
császári kormánylap ir ta: „Meglia nuncius, nem le-
vén mit tennie, miután a concordatum ügye Romá-
ban tárgyaltatik, távozott, hogy nunciaturájának 
többi helyeit meglátogassa." Erre a hivatalos romai 
lap ir ta: „Meglia nuncius, egyedül a mexicoi ud-
varhoz levén küldve, emlékiratot adott be a császári 
kormányhoz, melyben felhozza az indokokat, melyek 
miatt távozni parancsoltatott, végképen távozott, 
Guatimalában várja a további p a r a n c s o k a t . " J u l . 
6-án a mexicoi követség szentmisét és nagy ebédet 
készit Romában, meghívásokat tesz ; a romai kor-
mány válaszul adja, hogy csak azon kormányok kö-
vetjei rendezhetnek isteni-szolgálatokat, melyeknek 
nemzeti templomaik vannak ; a meghivásokat pedig 
jul. 5-én, mikor a hivatalos lap az emiitett nyilat-
kozatot hozta, visszaküldték. 

Miksa császár a catholicitásra nézve hivatko-
zást tett ; itélt kiki, az ügy be van végezve ; több-
ször alig fog hivatkozni a kath. világra. 

Európában Vegezzi küldetése, ennek sikeret-
lensége, s Italiának Spanyolország által elismerte-
tése a catholicumokat érinti. 

») Monde 68. sz. 10. mart. 1865. 
2) Osservatore R. 8. sz. 11. jan. 1865. 
3) Griornale de Roma jul. 5. — Mint irják, Brasiliába 

rendeltetett legátus a latere minőségben. 

Napoléon császár Plombiéresben van, hol a 
pápa kifosztatásának terve 1858-ban Cavourral 
megalapittatott. A béke napjaiban a krimi háború 
után uj vérontás kezdeményeztetett. Igy tesznek 
1789-nek emberei. Fiát nem vihette, mivel beteg 
lett. A koronaörökös betegségén egész Francziaor-
szág izgalomba jött, a börzén az árak csökkentek. 
Mily szilárdak a 89-i elvekre fektetett állapotok ! 
1856 a pápai nunciusliozjun. 13-án igy szólt: „Há-
lás vagyok a szentatya iránt, hogy fiamnak, kit az 
isteni gondviselés adott, keresztatyja lett. E kegyel-
met kérve tőle, az egek áldását akartam fiamra ki-
kérni. Tudom, hogy a szentatya ezen kegyességét 
csak ugy érdemelhetem meg, ha minden módon fiúi 
tiszteletemet fogom iránta mutatni." Mit tett azóta a 
császár? Mivel hálálta meg a szentatyának ezen ke-
gyességét? Az Isten adta a fiút, ő el is veheti. Farao 
idejétől sokat büntet igy az Isten. II. Sándor czár 
érzi. XIV. Lajostól fogva egy királynak fia sem kö-
vetkezett a trónra. „Quoniam blasphemare fecisti 
inimicos Domini, propter verbum hoc filius, qui na-
tus est tibi, morte morietur." ') Egyiknek büntetése, 
másiknak megintése. 

Mennyit regéltek a lapok a romai tárgyalások-
ról ! A szentszék erős az igazságban, a romai lapok 
mélyen hallgattak. Ami közre hozatott, a kedélyek 
izgatására történt. Napoléon császár kiengesztelő-
dési agyréme már-már valóságban látszott előttünk 
állani. Alomnak nevezte e politikát Thiers ; Rouher 
édes álomnak, melyet kiki a császári kormánynak 
megengedhet.2) Bécsben a terjesztett sikeren meg-
ijedtek, parlamenti kérdés tárgyává tették, gyanút 
gerjesztettek, hogy ők fondorkodtak a tárgyalások 
meghiúsulásán, quia facit, cui prodest. Hiu félelem ! A 
szentatya a jogból, az igazságból egy jottát sem en-
ged; Bécsben vehetnének példát. A szentatya a jog-
ból semmit nem engedhet, a forradalom a jognak 
semmit sem akar engedni; a szentatyának lelkis-
merete semmi nyomást nem tür, a forradalom pedig 
Victor királyt nyomás alól fel nem szabaditja; nem 
egyezhettek meg egy püspöki szék betöltésén, 
hogyan lehessen egyesség a többiben? Álom az 
egyesség, álom a kiengesztelődés ;3) de mivel annyi 

!) 2 Reg. 12, 14. 
2) Apr. 13-án, 15-én. Union 105.106. sz. 15.16. apr.1865. 
3) „Az ellentétes elveket nem lehet ugy egygyé olvasz-

tani, mint a vasuttársulatokat. A kormány ezt feledi. L'accord 
entre la Papauté et l'Italie est passe à l'état de mythe." Igy 
maga a Siècle, jul. 21-én. 



erkölcsi károkkal van összekötve, az álom gonosz makacs-
ság, lelketlen zsarnokság.1) 

Két okmányt birunk e tárgyalások menetéről ; az 
egyik a hivatalos ,Giornale di Roma' nyilatkozata jun. 30-ról, 
a másik La Marmőra tábornok, ministerelnök előadása a 
királyhoz jul. 8-ról. Az egyik egyszerű, egyenes, mesterkélt-
len, mint az igazság ; a másik „cor machinationibus tegere, 
sensum verbis velare, quae falsa sunt vera ostendere, quae 
vera sunt falsa demonstrare ; cum vires suppetunt, nullis 
resistentibus cedere, cum virtutis possibilitas deest, quidquid 
explere per malitiam non valent, hoc in pacific a bonitate si-
mulare."2) A romai újság igazat akart mondani, azért az 
első olvasásra mindenkit meggyőz, a tábornok az igazat el-
ferdíteni, az elméket megzavarni, de a külső illemet is meg-
tartani akarta, azért oly kuszált, ismétlő, torzított az elő-
adása. Tudtuk, hogy a tábornok meg tud halni a csatatéren; 
de hogy olyast mondjon, mit valótlannak tart, oly tárgyat 
védjen, melynek jogtalanságát legjobban ismeri, azt a kato-
náról nem tudtuk. 

„Sok hamis állítás van a tárgyalásokról, igy szól a ro-
mai újság. Az igazság megmentésére elég lesz az egyszerű 
tényállás. A szentatya szivén hordja a csapásokat, melyek 
alatt az egyház Italiában szenved.3) Legalább egy bajon 
akart segíteni, azon : hogy az üres székek főpásztort kapja-
nak. Félretéve minden politikai tekinteteket, Victor király-
hoz fordult, küldene egy bizalmas embert, kivel ez ügyet, 
mellőzve minden legkisebb politikai kérdést, jó módon elin-
tézhetné. Jött Vegezzi, s Antonellitől előadott módot méltá-
nyosnak, elfogadhatónak találta. A szentatya reményleni 
kezdett, hogy szivének forró vágya teljesülni fog. Elmegy Ve-
gezzi Florenczbe, hogy felhatalmazást kapjon, visszatér, de 
oly utasításokkal, melyek az első értekezletnek minden 
alapjait felforgatták. A szentatya fájdalommal látta, hogy a 
florenczi kormány ezen követelései miatt az egyházi ügyet 
elintézni nem lehet. Egy vigasztalása van a szentatyának, 
hogy megtette, amit a jelen helyzetek tenni engedtek."4) 

Üresek a püspöki székek Italiában, 1) mert 56 püs-
pököt, érseket a forradalmi kormány közigazgatásilag el-
űzött ; 2) mert nem engedi, hogy a szentatya által kineve-
zettek székeiket elfoglalhassák, például Guidi a bolognait ; 
3) mert Piemontban Victor püspököt praesentálni nem akar, 
a többi tartományokban pedig erre joga nincs. Az elsők 
visszatérését követeli az igazság, a másodikat követeli a 
jog, a harmadikat csak makacsság akadályozza. 

Mi tehetett akadályt? Victor megindult a szentatya 
ezen kegyességén. A savoyi ház és a pápák között mindig 
sürü, mindig kedves levelezés volt. Annyi méltatlanságok 
sem akadályozták a szentatyát, hogy Victort levéllel meg-
keresse. Mi tett akadályt, miután az első értekezlet, mikint 

' ) „Que si quelque chose excite la risée du monde,c'est cette recon-

ciliation impossible. L'impossible, quand on le promet, n'est pas respec-

table." Thiers april 13-án. 1865. 
S. Greg. M. L. 10. Mor. c. 29. n. 48. T. 1. p. 360. C. ed Paris . 1705. 

s) A mondovii püspök, Victor király nevelője emlékiratot intézett 
a királyhoz ezen csapásokról, sorra elszámolván az egyházon, religion, er-
kölcsiségen ejtett sebeket. Ezen irat nyomtatásban is megjelent e czim 
a la t t : „Sullo stato attuale delle provincie italiane, reppresentanza del ves-
covo di Mondovi al re Vittorio Emmanuele." A történeti adatok gyűjtemé-
nye miatt örök becsű röpirat . 

4) Giornale di Roma 146 sz. 30 jun. 1865. 

a romai újság Vegezzire hivatkozik, semmi akadályt nem 
talált ? Akadályt tett Victor kormánya, mert politikai elő-
nyöket akart a szentszéktől kicsikarni, s mivel előre tudta, 
hogy nem ér czélt, az értekezletet meghiúsítani akarta. Hogy 
a szentatya orvosolhassa az egyházi sebeket, ezt Lamarmora 
csak Romának árán akarta engedni. A második értekezlet 
tehát puszta színjáték volt : ,quidquid explere per malitiam 
non possunt, hoc in pacifica bonitate simulare.' Ez a föladat, 
hogy az értekezlet sikerét megrontsa, a sikeretlenséget 
mégis a szentszékre tólja : azért ,sensum verbis velare, quae 
falsa sunt vera ostendere, quae vera sunt falsa demonstrare.' 
La Marmora szól mint legista, nem mint tábornok, nem mint 
lovag, nem mint főnemes. 

Esküt követelt az elűzött püspököktől a visszatérésnél, 
esküt Italia alkotmányára, Romával mint fővárossal. Ez a 
politikai előny. Esküdjenek tehát a püspökök a szentszék 
kifosztására, esküdjenek a pápa és az egész püspökség nyi-
latkozatának megtagadására. Erre pedig egyezzen meg a 
pápa, sőt parancsolja meg az ily esküt. De ez még nem elég. 
Csak azon püspököket engedné a kormány visszatérni,kiknek 
jelenléte zavart elő nem idéz. Ahol akar, a kormány azon-
nal zavart idézhet. 20 lírával a legzajosabb kicsapongó ut-
czai lázadást bármelyik olaszországi városban megtehetni. 
Mit nyerne az egyház ezen kifogás mellett ? Semmit. — 
Azon püspökökre nézve, kiket a szentatya az ő tartomá-
nyainak székeire már kinevezett, eskü fölött, még exsequaturt 
akart, azaz, hogy a pápa az ő saját tartományaiban levő 
püspökökre a piemonti király által exsequaturt fogadjon, azaz 
implicite ezen király hatóságát elismerve a magáéról le-
mondjon, s igy maga esküt szegjen. Esküt szegjen tehát a 
pápa, sértse meg az elűzött fejedelmek jogait, szentségtelen, 
szakadáros esküre parancsolja a püspököket ! Ezt kívánták 
a pápától. A pápa szólt a lelketlenekhez : ,ne akadályozza-
tok engem, hogy az egyház sebeit gyógyítsam, melyeket 
tik metszettetek rajta' , ők felelik: ,mondj le Romáról, s nem 
fogunk akadályozni.' 

Nincs tábornok, nincs államár, nincs ész, mely ezen 
eljárást a sikeretlenség okának be nem ismerné. Emiit ,ide-
gen befolyásokat' a tábornok ; idegen befolyás lépett közbe, 
mivel Victor helyett a kormány vette kezébe az ügyet ; mi-
vel a kormány a forradalmi népgyüléseket elősegítette, hogy 
a király megijedve, a ministereket bizza meg ; idegen be-
folyás lépett közbe, mivel a pápa egyházi ügyet keresett, 
La Marmora pedig politikai előnyöket ; innen a tárgyalás 
sikeretlensége, melyen az egész európai forradalom izgatva 
dolgozott. Meghiúsultak a tárgyalások, elérték a forradal-
márok amit akartak, ki hiúsította meg a tárgyalást ? Fecit, 
cui prodest. Álnok szándékkal kezdett a dologhoz a ravasz 
olasz kormány, hogy vagy megcsalja a világot és a pápát, 
ha létre jön valami egyesség, ezt ugy tüntetvén elő, mint a 
bevégzett tények elismerését, s a jogok lemondását a pápa 
részéről ; vagy ha nem jöhet létre, a szentszéket vádolja. 
Kérte a szentatya : ,ne üldözzétek tovább a népet, enged-
jetek neki főpásztort,' a forradalom erről sem akart lemon-
dani. A szentatya szereti, a forradalmi kormány testileg lel-
kileg gyilkolja Italiát. Egy dicső, egy apostoli magas tény 
jelzi a pápát, egy aljas, egy ocsmány tény jelzi Victornak 
kormányát. 
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Spanyolországban szomoruabb kép tűnik fel előnkbe. 

A királyok, a nemzetek ostora a határozott elvű ministerek 
hiánya, mint Ximenes és Walpole volt. Narvaez ingadozott, 
reactionarius hirben levén, szabadelvüsdit játszott. Mindent 
rontott, semmit sem javított. Spanyolországnak szent Ferdi-
nándra, az ős castilliaiak erényeire van szüksége, hogy az 
európai összeesküvés ellen, mely Italia után ezélra vette, 
magát megvédhesse. Pénzzavar a föbaj. A szabadelvűek 
legtékozlóbb nép, tékozlás forradalomra vezet. Castro febr. 
20-án uj adótervet hozott be, ez nem tetszett, a király saját 
személyes birtokainak háromnegyedét 80,000,000 ftot fel-
ajánlott ; ezt a progressisták kedvetlenül vették, Castelár 
egyetemi tanár nyiltan gúnyolta. A tanár hivatalától fölség-
sértés bűne miatt letétetett, Montalván rector a letételt fo-
ganatosítani vonakodott. Mindkettő letétetvén, april 10-én 
utczai lázadás ütött ki, vér folyt, melyet a progressisták a 
nagy pénzzavar mellett a kormány ellen kizsákmányoltak. 
Jött a nagyhét, az ajtatosság tüntetésre fordíttatott, a városi 
hatóság nagypénteken kimaradt. „Egy megoldáshoz köze-
ledünk, mondá a belügyér, mely békés lehetne, de a progres-
sisták erőszakkal viszik, hogy czéljokat teljesen elérjék." 
A kőmives lapok forradalmat jósoltak; jósolhatták, mivel 
kívánták, mivel szitották, mivel a spanyol forradalmi párttal 
szoros szövetségben voltak. Jun. 10-én ki is tört volna Va-
lenciában, ha a bűnösök tetten nem kapatnak. Narvaez meg-
vallja, hogy a valenciai összeesküvés egész országon szét-
ágazik, a tartományok kezdik, hogy a főváros, midőn a ka-
tonaság szétküldetik, a forradalmat bevégezze. Narvaez jun. 
20-án lemond, azon éjjel O'Donnell tábornok, a mérsékelt 
progressisták feje, minister lesz, Italia elismerése, az el nem 
adott egyházi javak eladása, ez a kormány jelszava; Isabella 
a pápának Romába, O'Donnell La Marmorának Florenczbe 
levelet küld. ') 

Italia elismerése a nemzet legbensőbb, legnemesebb 
érzelmeit sértette. Espino, Nocedal kérdést tett ez iránt ; De 
Castro belügyér felelni nem akart,2) mivel a tárgyalások 
efölött folynak. A nemzetet a szabadelvű, a vicalvarista mi-
nisterium államcsinnel lepi meg. Most nem szól a kormány, 
mivel a tárgyalások folynak, később hasztalan lecnd szólani, 
mivel az elismerés bevégzett tény lesz. O'Donnell megbuk-
hatik, mint megbukott többször, a nemzet a forradalomban 
egy lépéssel előbb lesz. A forradalmárok tűrni fogják O'Don-
nellt, mivel a mérséklet szine alatt nekik utat nyitott, félre-
lökik az eszközt, foganatba vétetik az ibéri egység a bra-
ganzai ház alatt. Mit nyert a korona ily alkalmazkodással, 
ily engedményekkel? Fönállást koldult, tekintélyt vesztett. 

A nemzet az ő legnemesebb, legjelesebb fiaiban tilta-
kozik e merény ellen, mely Spanyolország ős hagyományain 
a kormány által elkövettetik. O'Donnell megmutatta, hogyan 
lehet szabadelvű alkotmány mellett az absolutismust gyako-
rolni ; s midőn a kormánynak a nemzet akarat já t kell telje-
síteni, épen ez ellen alkotmányszerüen cselekedhetik. Italiá-
ban öt éven át látjuk e szabadelvű csalást. A szabadelvüség 

' ) W. K. Z. 27. sz. 8 jul . 1865. 
2j De Castro volt I I Ferenczczel Gaetában, s ezért a balsorsu ki-

rálytól sz. Luciái herczeggé neveztetett . Catilina képviselő ezt szemére 
vetette a ministernek. — Osserv. R . 163 sz. 20 jul . 1865. 

absolutismusra vezeti Európát. Spanyolország e tényben 
példa. A burgosi érsek, bibornok Puente első volt a tiltako-
zók közt, követték püspöktársai sorban,1) Regeneráción és 
Pensamiento lapok naponta ezerenkint hozták a tiltakozá-
sokat. A szabadelvű kormány legtöbbször sérti a nemzetet, 
mivel elvont elvből cselekszik. Epen a parlementet kellett 
volna megkérdezni, kivánja-e a nemzet Italia elismerését ? 
De a szabadelvűek legmerészebb octroyálók. 

Jun. 20-án O'Donnell kormányra lép, 26-án Italiát a 
spanyol nemzet ellenére elismeri ; hogy a cortes a tiltakozá-
sokról, föliratokról, kérvényekről ne tanácskozhassék, jul. 
12-én feloszlatja a kamarákat . Oly sürgetős volt, hogy a 
cselszövények csak épen ide irányoztak. O'Donnell saját 
elvét, melyet Italia ellen 1861-ben vallott, kitagadta. „Em-
lékezzetek, mondá Nocedál, ti egyik uton jártok, a nemzet 
a másikon ; ti a sikert imádjátok, a nemzet pedig az igaz-
ságot ; ti helyeslitek, mit a nemzet kárhoztat. Evvel elvesz-
titek a jogot, hogy a nemzet titeket kövessen."2) O'Donnell 
honfiai a szentatya védelmére sietnek ; O'Donnell maga a 
szentatya fosztogatói közé áll. Nemzet kajánabbul meg nem 
csalatott, meg nem lepetett, mint a spanyol nemzet. Az el-
ismerés elég későn jön, hogy a forradalmároktól semmibe 
se vétessék ; elég jókor, hogy a katholikusoktól mint gyá-
vaság megvettessék. Nem nyer Florenczben semmit, veszít 
minden becsületes léieknél. Igy szokták a lelketlenek elá-
rulni a nemzetet. 

Az ország nehéz válságban ; a korona veszedelemben. 
Pius nem magáért retteg, hanem a nemes királyért és nem-
zetért imádkozik, hogy ilyenek körmei közé estek. Az elis-
merés nem tény, hanem symptoma, sőt több, jóslat, mi fog 
még következni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jul. 31-éu. Augustus elsején, reánk nézve, kik 

írunk, holnap, az olvasóra tegnap, az egyház vasas szent 
Péternek, inkább sz. Péter apostol lánczainak, vagy ami 
még helyesebb, sz. Péter apostol csudás kiszabadulásának 
emlékét üli a tömlöczből, hova őt III. Heródes Agrippa be-
zárta, hogy a zsidóknak kedvét ez által megnyerje. A zsidó 

' ) Nincs inilitóbb a bibornok levelénél a királynéhoz. Előadja az 
excommunica to , mely mindazokra esik, akik bármi módon hozzá csat-
lakoznak a szentszék kifosztásához, „lássa már asszonyom, váljon egy 
kath. király, egy kath. nemzet elismerhet-e ily tényeket ? Fölségednek 
szive szorosan van csatolva IX Pius szivéhez. Hányszor volt örömöm 
asszonyomtól azt hallani ? Hányszor mondta, mily nagy tisztelettel, mily 
különös indulattal van fölséged IX Pius iránt ? Többször tisztelt meg 
engem megbízással, hogy ezen érzelmeiről tudósítsam a pápát. Sokszor 
emlegette fölséged, mily égő vágygyal van Romába menni, hogy sze-
mélyesen ismerje IX Piust , hogy tiszteletének bizonyítékát az egész 
világ előtt megtegye, fiát, a koronaörököst a pápa áldó kezei alá térde-
peltesse, s bogy apostoli kezéből vegye az első áldozást. Szerencsém 
volt sokszor Piusnak áldását fölségedhez hozni ; ő mindig kitűnő atyai 
szeretettel beszélt fölségedről, s örült raj ta , hogy a koronaherczegnek 
keresztatyja . Lehet-e a kölcsönös tisztelet ennyi tanúságai után, hogy 
fölséged IX Piust most elhagyja, midőn a vész leginkább dühöng a szent-
szék ellen, midőn az egész világon hazánkon kivűl nem találtak más he-
lyet atyai szemei, melyen örömmel megnyugodtak volna ; lehet-e hogy 
IX Pius poharába fölséged öntse a keserűségek utolsó csepjeit?" Monde 
197 sz. 21 jul. 1865. 

*) Union 162 sz. 14. jul, 1865. 



népnek kegyei sz. Péter életén vásároltattak, a tömlöczre-
vetés foglalóul volt adva. „Volens post pasca producere eum 
populo," vagy mikint a görög szöveg mondja ,offerre populo/ 
amit Liranus is igy értelmez : ,volens eum exponere morti 
ad voluntatem populi/ A Megváltó is a nép kegyeiért Ítélte-
tett halálra a pogány Pilátustól. Heródes is a Megváltó hely-
tartójának életén kereste eme kegyeket. Népfölség nem mai 
eszme, demagog nem mai tünemény. A népistennek sok bün 
áldoztatott már a v i l ágon , . . . . de csak is bün. 

De az Isten confundit consilia populorum, et principum 
convenientium adversus Dominum. 

Sz. Péter vasban, tömlöczben. . . az egész egyház 
leigázva, rabszolgaságra vetve. Mit akart mást inkább 
az Üdvözítő, minthogy az egyház szabad legyen V E bün még-
is ismételtetik századról századra, s az egyház üldözőit a 
jó lélek ösztönszerűleg Heródesnek hivja. Pie, poitiersi püs-
pök is ily névvel nevezett egy nagy császárt korunkból. He-
ródes, a jó lélek rémje. I . Heródes Ascalonita lemészárol-
tatta az ártatlan kisdedeket, kiket az egyház ,,grex im-
molatorum tener" nevez, kik „aram sub ipsam palma et co-
ronis luditis;" II . Heródes Antipa lefejeztette szent Jánost, 
kigúnyolta a Megváltót; I I I . Heródes Jézus Krisztus után 
43-ik évben, Claudius 2-ik évében „misit manus, ut aífligeret 
quosdam de Ecclesia. Occidit autem Jacobum fratrem J oan-
nis gladio; videns autem quia piaceret judaeis, apposuit, ut 
apprehenderet et Petrum." Herodesek az üldözők ; s hol He-
ródes vagyon, ott zsidók sem hiányzanak, kiknek kedveért 
méltatlanságot tesznek az egyházzal. „Si hunc dimittis, non 
es amicus caesaris." 

Zsidók ma mind, kik a pápa világi fejedelemségét os-
tromolják, kik a kath. egyházat szent jogaiban, szabadságai-
ban csorbítani akar ják, a forradalmárok, kőmivesek, a sza-
badelvűek stb. ; mert sz. Pétert az alattvalói helyzetnek, a 
csendőri zaklattatásnak, a piacetnek, az exsequaturnak, a po-
litikai érdekeknek , királyok, ministerek önkényének, ha-
ragjának, torz ötleteinek, quia piaceret judaeis politikájának^ 
végre a gyanúnak, hogy nem lelkismeretéből, hanem politi-
kai indokokból beszél, ezeknek lánczaival akar ják lekötni. 
Nem szabad pápa, meddig nem szabad, mintha pápa sem 
volna, az egyház az özvegység kenyerét eszi. Lánczokba 
vert pápa nem juthat a lelkismeretekhez ; mivel ha ugy szól, 
mikint a piacet engedi, gyanús a szava ; ha másképen akar 
szólani, a csendőrség minden utat elzár, hogy szava sehová 
se jusson. Mi tekintélye van a konstantinápolyi patriarchá-
n a k ? Sorba ott hagyják, szavára soha sem hallgattak, kül-
döttjét Couza 24 óra alatt kiparancsolja az országból. Ez a 
schismának veszélye a kath. egyházra, mely a Herodesek-
nek, és akiknek kedvét a Herodesek keresik, szándékában 
vagyon. 

Lánczokat készítenek, hogy a csőcseléknek, a kőmives 
synedrionnak megtessenek. Nem azért indított III . Napoléon 
háborút Austria ellen, hogy a forradalmi csőcseléknek ke-
gyeit el ne veszítse ? A magentai és solferióni mezőkön ko-
vácsoltattak sz. Péter utódjára a lánczok, melyekben ma 
kesereg. Nem azért védte-e a forradalmi olasz factiot a non-
interventio védve alatt, quia vidit, quod placeat judaeis? Azért 
ismerte el a rabláson, áruláson összevissza torzított Italiát, 
quia piaceret judaeis. Portugallia elismerte ezen Italiát, quia 

piaceret judaeis ; a belga király vonakodott, de elismerte, 
quia piaceret judaeis ; most O'Donnell ministersége alatt el-
ismeri a rex catholicus, Isabella, csak azért, hogy tessék, 
hogy kegyeit nyerje meg a forradalmi csoportnak. Csoport 
ez, habár arany gallért visel, mivel ruhája fényihetik, de lelke 
setétedik mindig. 

Lánczokat vertek, midőn az álnok szineskedéssel töm-
jénezték, hogy czéljaikra lekössék; lánczokat vertek, mikor 
szakadatlanul reformokat követeltek ; lánczokat vertek, mi-
kor Raynevalt egy kimerítő előadásra parancsolták 1856-
ban a pápai államokról ; lánczokat vertek, mikor a párisi 
békekötés alattCavournak megengedték,hogy memorandumot 
adjon a félsziget szomorú és kiállhatatlanságig rosz állapot-
járói, mely a mostanihoz paradicsom volt ; lánczokat vertek, 
mikor 1858-ban Cavour és Napoléon. Plombièrsben az olasz 
háborút összeesküvéssel elhatározta ; lánczokat vertek, mi-
kor III . Napoléon minden kiáltványaiban ünnepélyesen biz-
tatta a pápát és a kath. világot, hogy a szentszék minden 
jogaiban megtartatik, s ma látjuk, mint kell a nagy császár-
nak szavait venni, midőn épen ellenkezője történik annak, 
amit igér a becsületeseknek, kivéve quando . . . ut piaceret 
judaeis; lánczokat, mikor a bolognai vicariatust ajánlották, 
elrabolván Bolognát Ravennát, ezeknek elbocsátását köve-
telték, hogy a többi megmaradjon ; lánczokat, mikor a kis 
sereget Castelfidardónál lemészárolták, Ümbriát, és Marcát 
stb. elfoglalták; lánczokat, a meg-nem-élhetés lánczait. 

Lánczokat vertek, mikor konokságról, mysticismusról, 
értetlenségről vádolták; mikor a kiegyezkedésre ismételve 
felszólították; mikor trónbeszédekben, föliratokban neki 
baltanácsokat osztogattak, miket nem kért, mikor róla nél-
küle rendelkeztek ; mikor a conventiot titkon gyúrták, sü-
töt ték; lánczokat, mikor odahagyatással gyötrik; egy ha-
talmasság volt, mely neki enyhítő menekvést nyújthatott 
volna, vagy őrséget adhatott volna, a spanyol, mikint 1848-
ban e nemzet volt első, melynek kormánya a hatalmasságo-
kat a szentszék védelmére szólította, s első volt, mely 6,000 
emberrel Graétában kiszállt, s most ennek királya is a He-
rodesek társaságába megy videns quia piaceret judaeis. 

Sz. Péter katonáktól őriztetett. A halálra Ítélendő fog-
lyoknak oldalához őröket állitanak, kik minden mozdulatot, 
arczváltozatot figyelemmel kisérjenek.IX. Pius oldalán is őrök 
valának felállítva, nem annyira hogy védjék, semmint hogy 
kémkedjenek fölötte. Diplomatai okmányoknak, trónbeszédi 
panasznak adott tárgyat három év előtt, mit beszélnek a 
Vaticán előcsarnokaiban a francziák császárjáról. Persigny 
is Romába ment, hogy kémkedjék, hogy urának hűségesen 
jelentse, mily pontossággal végzik az őrök őrségi tisztjöket, 
s vádat emelt az alszerpapok ellen, kik a szentatyán zsar-
nokoskodnak, s Francziaország ellen cselszövényeket ko-
holnak. Valóban „tradens quatuor quaternionibus militum 
custodiendum." 

Heródes tudta, hogy sz. Péter csudákat tett, hogy már 
egyszer sz. Jánossal együtt csudásan kiszabadult a tömlöcz-
b ő l j ^ d e ezt Heródes összeesküvésnek tulajdonította, azért 
megnégyszerezte az őröket, megkettőztette a lánczokat. 
„Erat dormiens inter duos milites, vinctus catenis duabus." 

«) Act. 5, 19. 
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Egy interpres mondja, hogy a lánczokat az örök kezeikben 
tartották. Ma is a Herodesek nem az Istennek, nem a Szent-
lélek sugallatainak, hanem alszerpapi, szerzetesrendi csel-
szövénynek tulajdonítják, hogy a szentszék annyi lánczok 
között ugy mozog, ugy intézkedik, mintha lelánezolva sem 
volna. 

„Petrus quidem servabatur in carcere ; oratio autem 
fiebat sine intermissione ab ecclesia ad Deum pro eo." Gens 
sancta, populus acquisitionis, regale sacerdotium imádkozott ; 
imádkoztak azok, quorum anima erat una, et cor unum. Mi 
is imádkozunk már öt éve mindennap sine intermissione ad 
Deum. „Et Petrus erat dormiens." Ugy látszott, hogy az Is-
ten meg nem hallgatja a könyörgőket, mivel közeledett a 
húsvéti időnek vége. A hivek imádkoztak, aggódtak ; Petrus 
autem erat dormiens. Aki fél, aki retteg, az nem tud aludni. 
Tehát Péter nem félt, nem aggódott, Péter bizott, azért nyu-
godtan aludott lánczaiban is. A Herodesek fényes palotáik-
ban sem alhatnak nyugodtan, rettegnek, gyötörtetnek, mint 
Pilatusnak nejé ; Petrus autem erat dormiens. IX. Pius min-
dig nyugodt, derült, bizik az Istenbe, félni nem tud, mikor 
ellenségei rettegnek szavától. 

Péter nem csalatkozott. O aludott, hanem mint arany-
szájú sz. János mondja „Deus custos ipsius non dormitat, 
nec dormit." Belép az angyal, oldalba üti Pétert, paran-
csolja : ,kélj fel.' Mint gondatlant, aki erősen aludott, 
oldalütéssel ébreszti fel : „percusso latere Petri, excitavit 
eum." Egy interpres mondja ,quando Deus percuti t , Si-
gnum est, quod sanare velit.' „Et ceciderunt catenae de ma-
nibus ejus." 

Hogyan lehetne azt megkötözni, aki a pokol lánczait 
feloldja a lelkekről ? Hogyan legyen az megkötözve, aki 
maga isteni hatalommal megkötöz, s amit megkötöz, meg-
kötözve lesz az égben is? 

Ferrea quid mirum si cedunt ostia Petro, 
Quem Deus aethereae custodem députât aulae, 
Infernum superare jubet ? 

,Post pasca erat producturus eum populo" két év múlva, 
mikor a conventio ideje lefut, est producturus eum populo. 
Várta az időt Heródes, várta a nép, mindenki arról beszélt, 
előre örvendett ; de jött az angyal, ceciderunt catenae, felöl-
tözködik Péter szokott ruhájába, átmegy az őrállomásokon, 
maga sem tudta, mi történik vele, csak távol a tömlöcztől 
felkiált : „eripuit me Dominus de manu Herodis, et de omni 
exspectatione plebis judaeorum." 

A lánczok Péter halálának zálogai voltak, s dicsőségé-
nek diadaljeleivé váltak. A kereszténység gyalázatjai vol-
tak, s lettek győzelmei. Nem hisz Heródes, nem hisz a plebs 
judaeorum természetfölötti erőbe, s mindig ezen erő által te-
ríttetik le. Ezen szabadulásnak ünnepét ültük tegnap, min-
den szabadulásnak zálogát jövőre. 

Romában az Esquilinus dombon, közel Titus fürdőihez 
van Petri ad vincula basilica ; mondatik első templom volt 
Romában. Eudocea, ifjabb Theodosius neje, mint valószinii, 
a jeruzsálemi patriarchától ajándékba kapta e lánczokat, 
melyeket ő leányának Eudoxiának, Valentinián császár ne-
jének ajándékozott, aki 440-ben Ravennából Romába zarán-
dokolván azon vederbe tette le, melyben őriztetett sz. Péter 
apostol azon láncza, melylyel Nero alatt Romában volt meg-

kötözve, s egymáshoz tétetve a két láncz egybeforrt, mintha 
egy láncz lett volna; pedig mindkettő csak egy szentet kö-
tözött, akit semmi emberi törvény e földön nem kötözhet. 
Azóta Petri ad vincula basilica ,Eudoxianának' is hivatik. 
Euvaristus idejétől egy bíbornoki méltóságnak czime. I t t 
rejtezett el sz. Gergely, mikor pápának választatott. 

A pápák e lánczokból port ráspolyoztatnak, s a kirá-
lyoknak ajándékba küldik. Csak királyoknak, csak hatal-
mas fejedelmeknek, emlékeztetésül, hogy Pétert hasztalan 
kötözik, mivel csak saját lelküket rudentibus inferni ad tar-
tara kötöznék, ha mégis megkísértenék e merényt. Sz. Ger-
gely pápa Childebertus királynak küldött ilyen port : „Claves 
praeterea S. Petri, in quibus de vinculis catenarum ejus in-
clusum est, excellentiae vestrae direximus, quae collo vestro 
suspensae a malis vos omnibus tueatur." ') 

E basilicában adta IX. Pius 1846-ban jul. 16-án az 
amnestiát. Föloldozta a lánczokat azokon, kik neki azonnal 
lánczokat kovácsoltak. A lánczok basilikája ma a lánczok 
összetörésének örök emléke és jóslata. Reményljünk, imád-
kozzunk : sok a Heródes, sok az exspectatio plebis judaeorum ; 
szorosabbra huzatnak össze a lánczok ; de küld az Isten an-
gyalt, aki rögtön leoldja azokat. A hivek, megtudván, hogy 
Péter kiszabadult „viderunt eum et obstupuerunt." Az őrök 
megzavarodtak „erat non parva turbatio inter milites." He-
ródes megharagudott, „facta inquisitione de custodibus, jussit 
eos duci." „Heródes vestitus veste regia, percussit eum an-
gélus, et consumptus a vermibus exspiravit." — — Mors 
persequentium, victoria patientium. 

TÖLGYES, jul. 10-én. A szálkái kerület maj. 30-án, 
a Hontmegyébe kebelezett tölgyesi plébánián tartván meg 
tavaszi tanácskozmányát, ft. Schulcz János kövesdi plébá-
nos, s ker. esperes ur a koronát üdvözölvén, több tárgykér-
dések megvitatása után, az ismeretes kettős felhívásra irány-
adókig igy szólt : „A szent hit alapján hervadhatlanul virág -
zandó kath. politikai nagy lap megalapítása körül támadt 
tollharcz a mi figyelmünket is felébreszté, épültünk a szent 
ügy küzdhomokjára lépett, s az életkérdéses tárgy mellett 
vivó irodalmi csatárkoszorúsok lelkesedésén ; közvélemé-
nyünket ama üdv-ohajjá vágynám érvényesiteni : miszerint 
a honszerte kitűzött „unita vis fortior" vezérelvénél fogva, 
az egyházi és világi méltóságok, — a szepsi kerület égető 
szükséggé vált indítványával egygyé olvadva, ezt vállvetve, 
diadalra segíteni törekedjenek. Szilárd egyetértés a legál-
dásosb terményeket bőven kamatozza : ez a mindennapi ta-
pasztalás által igazoltatik." — Az e pontróli kerületi hatá-
rozat hü kinyomata tekintetéből a jegyzőkönyv ide vágó ki-
vonatát közzé tenni legalkalomszerübbnek vélem. 

Relate ad pagellas „Idők Tanuja" dictas, corona f ra -
trum gemebundo corde fatetur ; genii hujus, totam, quae in 
Christo est salutis oeconomiam implacabili odio persequentis, 
causam primam in eo reperiri, quod celebre Guttenbergianum 
inventum callidissimorum figmentorum, detorti liberalismi, 
ac pravitatis coeno existât deturpatum. Prelum tarn contagi-
osum ipsa quoque s. Strigoniensis synodus damnat, cunctos, 
qui fidem catholicam scriptis impugnant, ecclesiastica sepul-

i) L . VI. indict. XIV. ep. 6. ad Childeb. regem. T . 2. p. 796. ed, 
Paris . 1705. 



iura prohibens. E diametro opposituin finem operatur typo-
graphia, catholicarum veritatum vulgatr ix? 

Negotium tam universale, momentosum, totius catlioli-
cismi spirituális dos nequaquam in manus privati individui 
potest conjici, cum propriis pedibus ipse tantum Deus queat 
insistere, homines vero, cujuscumque conditionis sint, amicis, 
foederibus, concordats , ceu totidem grallis, et fulcris habeant 
opus ; — posteaquam item succollatione communi fundandae 
pagellae, „Catholico politicae" sie dictum programma gestent 
fronte, quarum destinatio foret : jacta haereticorum, innova-
torum, pantlieismi, scepticismi, materialising atheismi tela 
heroice retundere, sophismatibus impetita catholicae fidei 
dogmata systematica cum peritia defendere; talem redacto-
rem vero theologicorum, philosophicorumve juridicorum 
placitorum, sacrorumve canonum sertis ornatum, imo omni-
genarum scientiarum armamentario oportet esse munitum, 
— supra requisitus autem cognitionum horyzon, praelauda-
tissimi auctoris (L. A.) scientiarum repertórium transcendat, 
ideo senatus liujus districtus in illam abiit sententiam : coor-
dinetur ecclesiastica commissio sub gubernio sacri cujuspiam 
antistitis, cui commissioni ecclesiasticae ceu lapidi lydio, ma-
nuduetio pagellarum catholico politicarum, subventione com-
muni alendarum, tuto concredi possit. Utprimum suprame-
momarata commissio, venerabilis districtus Sepsensis piano 
conformiter exstiterit, curati districtus succollamen triennale 
pro ardore, modulove virium proni dependent. Interea autem 
statutum : ut quilibet parochoriun districtualium pagellis 
„Idők Tanu ja" suffragari pergat, easdem servando ; econtra, 
venenatae et sanetissimum Pat rem sugillanti ephemeridum 
phalangi nequaquam esse patrocinandum. 

Ondrejkovics János 
ker. jegyző. 

IRODALOM. 
Monumenta etc. 
Té r jünk át a hatodik kötetre ez 187 monumentumot 

foglal magában és pedig 53-at a pápáktól. 
Püspököktől, közöttök B. Fischer István egri érsektől 

1814; Alagovich Sándor zágrábi püspöktől 1834; Lono-
vits József csanádi püspöktől másokkal egyetemben 1843 ; 
A lengyel püspököktől 1861 ; Herrmann freiburg-i érsek-
től 1860 ; a Salzburgi tartomány püspökeitől 1848 ; az 
lllyr tartomány püspökeitől 1848 ; A cseh püspököktől 
1848 ; A bécsi tar tománynak püspökeitől 1848 ; Az osz-
t r ák birodalom püspökeitől, 1849. 1. Rauscher J . 0 . bécsi 
érsek mint császári felhatalmazottól 1855. — 2. Az összes 
osztrák birodalom püspökeitől 1856. 3. Scitovszky János eszt. 
érsek s prímástól 1853 és 1855; 1. Magyarország prímásá-
tól, a kalocsai és zágrábi érsektől 1853. 

Fejedelmektől 4, úgymint : 2. Frigyes Vilmos porosz 
királytól 1846. 2. Ferencz József osztrák császártól 1855. 

Zsinatokból 14 és pedig: 1. a turlensi — 1850; 1 
a toursi 1849. 1. toulousi 1850. 1. az aquense-i 1850; 
1. a bourges-i — 1850; 1. a bordeaux-i 1850; 1. a 
lyon-i 1850 ; 1. a seronense-i — 1850; 1. az aux-i 1851; 
1. a moulins-i — 1854; 1. a köln-i — 1860; 1. a prá-
ga-i — 1860 ; 2. a baltimorei zsinatból 1852 és 1855. 

Továbbá : 46 congregatioktól, nunciusoktól, tudós fér-
fiaktól. stb. 

Ezek között van 88 monumentum német szöveggel. 
Különösen honunkra vonatkozók : 

1103. Pius VII . P P . ad Franciscum imp. et Hung, re-
gem de restitutis Ecelesiae rebus antea perturbationi obno-
xiis, item contra licentiam preli, a 1802. 

1127. A Eppus Agriensis Stephanus L. B. Fischer pro 
iudicatu fororum eccles. circa professionem religiosam regiae 
majestati repraesentat 1814. 

Eppus Zagrabiensis ad cancelliarium r . Hungáriáé de 
devotione et fundatione pro conservanda unica in regnis 
Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae catholica religione, a. 1834. 

1161. Literae eppi ad r. cancellarium. 
1162. Literae palatini ad eppum. 
1163. Dictio, quae occasione solemnitatis dici debuisset, 

sed dicta non est, neque deinceps typo mandata. 
1164. Votum separatum in comitiis Hungáriáé a. 1843. 

praestitum de privilegio fori clericalis. (ex Hung.) 
1205—1209. Repraesentationes praesulum monarchiae 

Austriacae e conferentiis Viennensibus ad ministerium cae-
sareum pro libertate et iuribus Ecclesiae 1849. 

1210. Conventio inter Pium IX. PP . et Franciscum Jo-
sephum Austriae imperatorem, die 18 aug. 1855. inita 

1211. Literae plenipotentiarii caesaris ad cardinalem 
Pronuncium ad conventionem praeviam se referentes, 1855. 

1212. Pronuutii apostoliéi responsum. 
1213. Pius IX. P P . cardinalium collegio die 3. nov. 

1855. annunciat : conventionem cum imperatore Austriae 
initam, tum a se tum a caesare ratihabitam esse. 

1214. Literae apostolicae, quibus conventio approbatur. 
1215. Breve ad praesules imperii Austr. dd. 5. nov. 1855. 
1216. Imperator Austriae conventionem pro lege status 

declarat. 
1217. Patentibus literis subnexa declaratio caesaris. 
1218 —1222. Acta ad conferentias praesulum Viennae 

a. 1856. quo ad exsecutionem concordati habitas pertinentia. 
1. Epistola pronuntii apostoliéi ad eppos imperii, qua eos 

pro conferentiis invitât. 
2. Breve pontificium ad pronuntium. 
3. Breve ad eppos imperii. 
4. Epistola praesulum imperii ad summum pontificem. 
5. Praesentatio praesulum congregatorum ad c. r. mi-

nisterium cultus ac institutionis, extractive. 
1232 — 1237. Notae nuntii apostoliéi Viennensis ad mi-

nisterii c. r . praesidem in negotio iudicatus tribunalium mi-
litarium contra eppos nonnullos Hungáriáé, item in objecto 
sacerdotum quorumdam militiae adgregatorum. A. 1849. 
1850. 

1. In negotio eppi Neosoliensis Josephi Rudnyánszky. 
2. l u merito eppi Osanadiensis Josephi Lonovits. 
3. In negotio eppi gr. cath. Fogarassiensis Joan . Le-

ményi. 
4. In merito sacerdotum per militare gubernium exer-

citui c. regio adgregatorum. 
5. In negotio eppi M. Varadiensis Ladislai L. B. Bémer. 
6. In merito eiusdem eppi. 
1238. Protocollum conferentiarum per primatem Hun-
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gariae et aeppos Colocensem ac Zagrabiensera in negotiis 
ecclesiasticis pro materia concordati inter s. Sedem apost. et 
imper. Austriae deservituris a. 1853 habiturum. 

1239. Primas regni Hungáriáé ad regem apostolicum 
pro piis fundationibus ab onere contributionis relevandis, a. 
1854. 

1240 Primas Hungáriáé ad ministerium justitiae pro 
eo, ut clerus ab obligatione deponendi in causis criminalibus 
coram foris secularibus testimonii per codicem poenalem im-
posita relevetur, 1855. 

1241. Idem Primas in eodem objecto ad card, pronun-
tium Viennensem. 1855. 

E hatodik kötet 59 ivre terjed. 
E két kötet tárgyát képezik : 
A rom. szentszék, annak hatalma, ahoz való appella-

tiok, hivatkozás a pápától a zsinatra, pápai levelek, a pápai 
leiratok revisioja, püspöki kinevezés, választások, a püspök 
választásoknál való befolyás, püspökségek betöltése, püspök-
ségek felállítása, a szentszék jogai azok rendezésében, az 
egyházmegyék kormányzása, azok felosztása, preces prima-
riae, nuntiaturák, az egyházi szabadság, annak megsértése, 
egyházi jog s hatalom, egyházi tekintély az egyházi hatalom 
függetlensége a világitól, az acatholicus fejedelmekérti ima 
— az egyházi szabadság és jogok viszonya a statushoz, a vi-
lágiaknak az egyházhoz való viszonya ; az alat tvalóknak vi-
szonya a világi hatalomhoz, az egyházi jogok megsértése, 
placetum, immunitás, plébánosok, investitura, patronatus, 
tized, párbaj , egyházi szomélyek párbaja, clericusok vég-
r ende l e t a^^ i » , iskolák, eskü, hűségi eskü, a papok esküje 
az alkotmányra, eretnek vallástalan könyvek, a theologicus 
könyvek politikai censurája, búcsú, tolerantia, seminariumok, 
generalis seminariumok, ottani tanok, tanitói papok tanúsko-
dása, würtenbergi, badeni, austriai concordatumok, elemi 
tanitók kinevezése, czimek, demonstratiok, egyházi alapít-
ványok, temetések, szerzetes fogadások, szerzetek eltörlése, 
bullák, czimek, excommunicatio stb. stb. 

Winter Ágoston. 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége Bartakovics Béla egri érseknek, 

áldozárságának ötvenedik éve alkalmával a szent-István-
rend nagy keresztjét megadni méltóztatott. (S.) 

Azon követelések egyike, melyekkel a servita rend 
pesti házát a városi hatóság zaklatni szokta, a m. kir. hely-
tartó tanács, és a nm. m. udvari cancellaria által visszauta-
sittatott. Követelte ugyanis a város, hogy a szerzet ingatlan 
vagyonáról tizévröl tizévre igazolást tegyen, és az átiratási 
dijakat toties quoties fizesse. — Valóban, mintha a folytonos 
birtokolás nem elég igazolás volna, vagy mintha a szerzet 
titkos tilos utakon szerezne vagyont, hogy azt minden tiz 
évben igazolni kelljen, honnan, és mikép szerezte. 

A győri növendékpapok, szent-Imre-egyletének mun-
kás tagjai által fordított „Két nővér irta gróf Hahn-Hahn 
Ida" két kötetii munkája kis nyolczadrétben csinos kiállí-
tással megjelent. Ára 2 fr t 50 kr . Már egyszer említettük és 
ajánlottuk, a fordítást igen gondosnak talál juk; adja Isten 

hogy a jeles egylet fiatal irókezdői a magyar irodalomnak 
egykoron bajnokai legyenek. 

Martinov János jezsuita atyának könyve „Annus ec-
clesiasticus graeco-slavicus editus anno millenario sanctorum 
Cyrilli et Methodii gentis apostolorum, Bruxellis Vol. 1. p. 
VII . 388." nagy hézagot pótol a szentek életének Írásában, 
melyet Kulczinski, Assemani Sismond, és Pejacsevics Ferencz 
idevágó munkái után is a bollandisták nagyon éreztek. 
Martinov muszka születésü, a slav irodalomban igen jártas, 
minden kutforrást felhasznál, melyeknek elsorolására 18 
lapot töltött be. A slav nemzetségbőli szenteket a fönlevő li-
turgiákból meriti, melyek szerinte kettős forrásuak ; kon-
stantinápolyi és palestinai. Az, II. Vazul porfirogenitus me-
nologiumából (976 —1025.) Allatius s Albanitól illustrált, 
Assemani által kiadott példány szerint van, melyhez a ré-
gibb, Morcellitől közzétett kalendarium constantinopolitanum 
járul . A palestinai tipicum Athos hegyi szerzetesektől véte-
tett át, hol muszka, oláh, bolgár nemzetségü szerzetesek is 
voltak. Az első kötet már megjelent, a többi következni f o g ; 
hiszszük, hogy hazánkban is többen lesznek, k ik e müvet 
megrendelendik, miután mindnyájan örömmel üdvözöljük, 
mint a hitegységnek egyik élő bizonyítványát. Már Maistre 
figyelmeztetett a slav liturgiákra, mennyi adat van bennök a 
pápai hatalom egyetemességének bebizonyítására. Ajánl juk 
a ,Matica slovenska' figyelmébe. 

A pest-budai fővárosi papság testületben tisztelkedett 
a tárnok ő nagyméltóságánál ; főt. Sujánszky Antal prépost 
s plébános vallásos hazafias jeles szónoklatban üdvözölte a 
papság nevében a nmg. tárnok urat. 

Mióta a nápolyi brigantik két angolt fogságba hur-
czoltak, s ezek mindeddig ki nem szabadittathattak, az an-
golok látni és tudni kezdik, hogy mégis vannak brigantik. 
Hogy ha ez a bourbonok alatt történt volna ! 

Nemcsak a burgosi érsek lemondott a koronaherczeg 
nevelésének igazgatásáról, hanem Claret is a királynénak 
gyóntatóatyja ezen tisztjéről. Nincs is a gyóntatónak mit 
tenni, miután qui adhaeret spoliationi excommunicatus est. 

A szentatya, miután a tiroli zarándokokat legkegye-
sebben fogadta, és a tiroli kath. egyletnek hódolati föliratát 
átvette, jul. 8-áról legkegyesebb leiratot küldött az egylet 
elnökéhez. 

Moskauban jul. 10-én halt meg azon franczia papok 
közöl az utolsó, kiket a forradalom messze vidékre elvetett. 
Coudere sz. Lajos templomának plébánosa volt, 1812-beu 
kitüntette magát. Könyörületesség volt a legkitűnőbb erénye, 
úgyhogy házi cselédje a fehérneműt elrejtette előtte, nehogy 
a szegényeknek elajándékozza. De az erény a gondos cse-
lédet is kijátszotta, mivel Coudere sokszor jöt t haza ing nél-
kül, nadrág nélkül, mezítláb, de majd mindig zsebkendő 
nélkül. Semmitsem tudott megtagadni a szegénynek. Má-
sodik sz. Márton. 

Tylee György angol nyugalmazott tábornok Romában 
meghalt. Indiában látta mily különbség van a katholikus és 
az anglikán missionarius, a kath. és az angiikan missiok kö-
zött ; s ez alkalom volt, hogy kath. hitre térjen. Willschiré-
ben, hol született, saját költségén templomot építtetett, élt, 
meghalt mint a legszigoruabb askéta. 

Belgiumban, Seraing városban van egy iparképezde a 
nők számára. A tisztes városi tanács, kik zászlós kőmives 
egylet, a munkát vasárnaponkint is megparancsolta. Három 
tanitó nö kérdést tett a plébánosnál, váljon a varrás, ruha-
szabás nem szolgai munka-e ? A plébános ,igen'-nel felelt. 
Akkor a nők a tanácshoz fordultak, hogy lelkismeretök 
tiltja ily munkát vasárnap végezni. Mit felelt a várostanács ? 
Amit az igazi liberális szokatt felelni : „kiket a papok elbo-
londitottak, adják be lemondásukat." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
j kint kétszer : szerdán és 

szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
HATH. EGYHÁZI. S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k . postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, augusztus 5-én. 11. II. Félév. 1865. 

TARTALOM : Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. *) 

E L Ő S Z Ó . 
Ha népnevelésünknek ujabb mozzanatait s áta-

lános tanrendszerünknek e téreni kitűnőbb vívmá-
nyai t összehasonlítjuk a nemzetek s különösen a 
magya r nép vallás-erkölcsi életének mindinkábbi 
sülyedésével : alig lelhetünk korszerűbb kérdést, 
mint azt, hogy miképen intéztessék a papnövendé-
kek képeztetése, hogy az újonnan rendezett népis-
kolaügy körül , mint leendő hitoktatók és iskola-
igazgatók, ebbeli kötelmeiknek a lelkipásztorkodás 
mellett igazi szakavatottsággal s eredménydúsan 
megfelelhessenek ? 

Mit is érne az egyesek által feltalált czélszerübb 
tanmódszer, mit a magas kormány intézkedésének 
következtében létesült tanügyi reform, ha nem leen-
denének a dicsértem tanügyi módosításoknak ügyes 
alkalmazói és felügyelői ? 

A fennjelelt kérdés tehát komoly s ügyszere-
tettel kezelt megoldást igényel mindenkitől, aki val-
lását nem csak szép szóval, hanem tettel is szereti; 
mert, szerény véleményem szerint, e kérdésnek ala-
pos megfejtése, s ennek papnövendékeink nevelés-
ügyében leendő alkalmazása hordja méhében ama 
termékeny magot, melyből, jelenlegi körülményeink 
között, csakis egyedül sarjadhat fel a valláserkölcsi 
élet népboldogító terebélyes fája. 

Amaz elvnél fogva ,Et saepe est olitor verba 
opportuna locutus' én is bele szólok ezen már any-
nyiszor napi térre hozott, de még mindig u j kérdés-

' ) A mélyen tisztelt olvasók, az értekező ur némely 
merészebb állításait az ő buzgóságának, ügyszeretetének fog-
ják tulajdonitani ; és ami a nm. főpásztorok teendőit illetné, 
távol sem akar arról máskép szólani, mintsem egy szerető, és 
engedelmes fiu szól. S csak is e szempontból közöljük az 
értekezést, a mi nézeteinkkel elmaradunk. í r j a ezeket buzgó 
és azért aggódó, s szive szerint jobbat óhajtó, s tanácsló fér-
fiú. Azért irá hozzánk: „En legalább jó szándékból írtam; 
hol valakire hivatkozásféle fordul elő benne, akik magukra 
érthetnék, azok már mind meghaltak." Szerk. 

nek megvitatásába; csak azt engedjék meg a nagy-
érdemű olvasók, hogy egy kissé bővebb lehessek 
fejtegetésemben, ,semper Veritas magis ventillata 
plus rutilât ' ; és ha czélba vett tárgyam kóros testé-
nek sebeit valamivel fájdalmasabb hatással, mint a 
kén-égeny-gőz, fejtem föl, azt ügyszeretetemnek tu-
lajdonitani kegyeskedjenek. 

I. 
A n e v e l é s f o n t o s s á g a k o r u n k b a n . 
Ha vallásirodalmi lapjaink fénytárasztó köré-

ben szemlét ta r tunk az itt-ott fölmerülő valláserköl-
csi élet elismerést igénylő mozgalmai fölött: könv-
nyen ama hibás nézetre jöhetnénk, mintha korunk-
ban a hit-élet túl-sulyra emelkedett volna a vallási 
tétlenség fölött. 

Bár ugy volna ! 
De ne nézzük a közéletet a szépészet szinkülö-

nitő prismáján keresztül; mert ez, tetszetős és ér-
zékfokozó szineket is mutatva fel, téves fogalomra 
vezethet bennünket ; mivel egyfelől, a vidéki leve-
lező urak közönségesen méz-szinbe szokták mártani 
tollúkat, s az életet nagyon is eszményitik, más fe-
lől, az itt-ott bolygófényként fel-feltünedező hitéleti 
mozgalmakat csakis cseppekül kell tekintenünk az 
összes emberiség rengeteg-tengerén: már pedig ,a 
particulari ad universale non fit conclusio.' 

Figyelemmel kisérve az összetes irodalom is-
meret-terjesztő közlönyeit, s igenlő társul híva fel 
saját és mások utazási s közéleti tapasztalatait, azon 
elkeserítő következtetésre j u t u n k : hogy, ha csak 
Isten a jó nevelés által nem segít, az egyéni hit 
(fides subiectiva) kihalásának megyünk elébe, mi-
dőn is a puszta keresztény néven kivül alig fogunk 
mást találni az embereknél. 

Első tekintetre merésznek látszik ezen állit-
mány ; mert füleinkben cseng még Jézusnak ama 
biztositmánya ,Et super hanc petram aedificabo ec-
clesiam nieam, et portae inferi non praevalebunt ad-
versus eam ;' de azt se feledjük ám, amit utóbb mon-
dott az U r : ,Et dico vobis, quia auferetur a vobis 
regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus eius.' 
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Az alapszikla ugyan állni fog rendületlenül az 
idők teljéig, de épitménye, a meggyőződésen alapult 
egyéni hit, falankint fog szétmállani, s majd újra 
épülend, talán épen, Ázsia és Afrika sivatagjain. 

Vagy talán nagyon is feketének nézi a t. olvasó 
szinezetemet? 

Ám, lássuk a tényállást ! 
A legutóbbi évtized europaszerte szűkebbre 

szabta ugyan a sajtó korlátait, és már (hogy máso-
kat ne emlitsek) a badeni radikálok : Heinzer, Rüge, 
Herwegh, Freiligrath, aligha Írhatnak oly szabadon, 
mint csak 1846-ban is: 

,Einmal noch uns aufzuraffen 
Zu des Lebens Maienlust, 
Reissen wir das Schwert der Pfaffen 
Aus der Menschheit wund'ner Brust. 
Zwischen Jäger und Gehetzten 
Sei entbrannt die wilde Schlacht 
Bis man Frieden auf dem letzten 
Eingestürtzten Tempel macht.' 

Valamint az ördögileg-hiressé lett Voltaire is a 
mostani Francziaországban aligha lármázhatná uton-
utfélen az egélyre viszonyló ,Écrasez l'infâme !' csö-
mörletes szójárását; mert a kormányok nagyon is 
belátták már, hogy ,a mely nép vak dühében a val-
lás oltárait szétrombolja, az erkölcstelen, s veszni 
indul ' : tehát éber figyelemmel őrködnek a sajtó 
nyilvánulatai fölött, nehogy ártalmas termékeivel 
megmérgezze a polgárzat szellemi légkörét. 

Hanem most meg egy sokkal veszedelmesebb 
hit-ellenség kezdi magát befészkelni az összes emberi 
nem szivébe, t. i. a materialismusból született vallási 
közönyösség, mely veszélyesebb hatást gyakorol a 
kereszténységre, mint a szuronyok, bárdok, és nyak-
tilók élei. — Most nem eszmél, nem gondolkodik az 
ember, csak arról, mi anyag, mi a gyári üzletre, 
vagy vasúti részvényekre vonatkozik; nem hisz 
mást lenni, mint mit szemei láthatnak, kezei tapint-
hatnak. — Örvend, ha kereszttel ékitett tornyok 
helyett gőzgépek füstölgő kürtőit láthatja, s az egy-
liázikar zsolosma-hangjai helyett kalapácsütések egy 
hangú moraja s reszelők csikorgása hat füleibe. — 
Megveti az értelem igazságait, s jéghideggé válik 
aziránt, mi az érzékeket túlszárnyalja. Napjaink 
bölcsei kevésbbé érdekeltetik magukat az értelem 
igazságai i ránt , mint azon lehulló falevél, melyet 
törzsétől az őszi hideg szél elválaszt. — ,Ha a ke-
reszténység igaz-e, vagy sem? lelkünk tuléli-e a 
test porait, vagy vele együtt elenyészik ? — legke-
vésb figyelemre se méltattatik.' 

Es vajha ! ezen vallási közönyösség csak az 
úgynevezett felsőbb körökben, vagyis a műveltebb 
osztályokban volna otthonos; igy legalább azt mond-
hatnók reá ,una hirundo non facit ver;' de sajnos! 
hogy már a népnek legalsóbb osztályát is zsákmá-
nyul ejtette. — Vagy miben áll mainapság a nép-
nek vallásossága? — Vasárnap- és ünnepenkint 
(ha ráér !) szokásból elmegy ugyan a templomba, s 
a szentmisét meghallgatja, de már az egyházi be-
szédek, tanitások Ízetlenek neki; húsvéti gyónását 
imigy-amugy végzi, de a Restitutio' kötelmét einem 
ismeri, holott bátran lehet állítani, mikép alig van 
bármely faluban, csak egy pór-egyén is, aki a másét 
valaha ne bántaná, lia szerét teheti ; ellenség-szere-
tetről szó sem lehet közte, midőn még barátját, atya-
fiát is megcsalja, anyagi elve lévén, szeresd azt, ki 
téged szeret, segitsd azt, ki téged segit, vagy leg-
alább hasznodra van.' — Innét van az, hogy sok 
egész életében képes haragudni arra , aki egyszer 
megbántotta. — Hát mit nem mondhatnánk még a 
lelkismeret ügyeiről, ha a szivek titkos kamrájába 
tekinthetnénk? — Elég az hozzá, hogy többnyire 
részeges, veszekedő, káromkodó, rágalmazó, hamis-
esküvő, parázna, stb. a mai nép, sőt vannak már 
nyilvános istentagadók is közte, többször levén már 
magamnak is ilyenekkel szóvitám. 

Már most hol van itt a valódi kereszténység? 
— hol Krisztusnak égi vallása? 

Azt ugyan el kell ismernünk, hogy az itt ke-
retezett képek mellett láthatunk a világ színpadján 
néhány élvezhetőbb művet is a catholicismus sziv-
életéből; de ezek csak egy-egy nefelejts-virág az 
emberiség óriás koszorújában! — A nagyobb rész, 
melyről én beszélek, mégis csak hitmerev, ténytelen 
tömeg, s bizton elmondhatja magáról a könnyelmű 
költővel : 

Anélkül, hogy gondolkodnám, 
Elek, magam reá bizván 
A jó természet-anyára ; 
S nagyon is elcsodálkozom, 
Hogy gondolhat rám halálom ? 
Én soh'se gondoltam rája.1) 

S azért nagyon is kiméletesen bánik Seume 

1) ,J'ai vécu sans nul pensement, 
Me laissan aller doucement 
A la bonne loi naturelle, 
E t il m' etonne fort, pourquoi 
La mort ose songer à moi, 
Qui ne songeait jamais à elle.' 
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humorista az emberiséggel, midőn azt % 0 hüle, 3 /1 0 ga z? ®8 

csak » / „ ,comme il faut' vagyis olyan részre osztja, milyen-
nek Isten rendeléséből lennie kellene ; a valódi jellem meg, 
kivált a nép között ,rara avis in terris, nigro simillima cygno.' 

Már most, hogy e hitmerevség-, anyagiság- és vallási 
közönyösségből hitélet-, szellemiség-, s valláserkölcsi tevé-
kenységre ébreszthessük az emberiség roppant családját, a 
legerélyesebb, legszakavatottabb, legildomosabb nevelésre 
van szükségünk ; mert jól mondja 

J a h n : „Ein Heilungverfahren von Grund aus wird 
nur in der Volkserziehung gegeben ; sie impft mit Schutz-
stoff den alten Stamm, lässt dazu sonder Gefahr den Keim 
aller künftigen Seuchen verlieren, zieht im Volke ein neues, 
veredeltes Volk auf. Sie ist die wahre Geisterschafft des 
Volks, und ohne sie wird die bestgegründete Verfassung 
eine papierne Windfahne, ein Zauberbuch, das keiner lesen 
und verstehen kann ; eine angebrannte Kerze, die der lei-
seste Anhauch ausweht.' 

,Az alsó osztály miliárd száma képezi az emberiség 
erő-magvát ; azért az elemi nevelésnél fontosabb kérdése 
nem lehet a statusnak és az egyháznak.' 

Vessünk pár pillanatot átalános nevelésünk színkörére, 
hogy annálinkább kitűnjék a papságnak e téreni magas hi-
vatása. 

Montesquieu azt mondá, hogy „háromféle, igen gyak-
ran egymással szembeszökő, nevelést nyert az emberiség : 
házit, iskolait és az úgynevezett nagyvilágit, mely utolsó, 
többnyire, amit a két első épitett, szétrombolta." 

Fájdalomfakasztó ugy ez állítás is, de még tűrhető ko-
runk téveihez képest. Akkor legalább két neme a nevelés-
nek, a házi meg az iskolai, egymást viszonyosán segítette, 
és ha mindegyik erős alapra volt fektetve : ugy a harmadik, 
a nagyvilági, ha ronthatott is valamit rajtok, de egészen 
tönkre nem tehette azokat; mikép a bömbölő orkán, ha 
megszabdalja is a terebélyes bükk ágait, de tövéből ki nem 
sodorhatja. 

Most más idők járnak ! — Napjainkban a házi és a 
nagyvilági nevelés fogott kezet az iskolainak megbuktatá-
sára. És ez nem is lehet máskép, a fönnebbi vallás-erkölcsi 
tényállást tekintve. Hogyan is oktatná dadogó gyermekét a 
szülő az egélynek magasztos fogalmaira, hogyan csepeg-
tetné ártatlan szivecskéjébe a vallás-erkölcsi kötelmeket, 
hogyan szerettetné meg vele a túlvilági élet isteni örömeit, s 
hogyan tehetné ezeket jövő cselekményeinek iránypontjaiul, 
midőn maga hit-hideg, vagy közönyös, sőt talán épen gonosz? 
— ,Verba movent, exempla trahunt' mondja a példaszó : s 
oh Istenem ! minő példákat láthatnak az iskolásgyermekek 
szüleik körében ? — Sok családi kör valóságos büntanya, 
hol a káromkodás, pörlekedés, verekedés, botránkoztatás, s 
többeffélék napirenden vannak. 

Hát mit mondjak a nagy világi nevelésről, az úgyne-
vezett élet iskolájáról ? 

Nézetem szerint kétféle a nagy világi nevelés, t. i. a 
polgárzati közélet, és a sajtó tere. — Az elsőről nem akarok 
bővebben szólni; mert az, ugy vélem, azonos a házinevelés-
sel, csakhogy nagyobbmérvü ; milyen a családi, olyan a pol-

gárzati közélet is, a polgári társulat családokból állván : a 
váljon a verébfészekböl szállhat-e ki csalogány-sereg ? 

Hanem már a sajtó terét, röviden, kell érintenem. 

Ha a sajtógép következménygazdag hatását, az áldás-
hozót és a vészrejtőt nézzük, könnyen felfogható Gutten-
bergnek, a monda szerint, ama lélekrázó indulat-diihe, mi-
dőn ö lélekben összehasonlítva találmányának áldáshozó ha-
tását a lehető rombolóval, ha visszaélnek vele az emberek, 
dühösen megrohanja kész gépét, és darabokra zúzza ; mert 
van-e a világon veszélyesebb eszköz az emberiség megvesz-
tegetésére, mint a sajtó, ha visszaélnek vele ? — A kimon-
dott szó csak lassankint nagyobbuló gyűrűkben hullámzik 
á t az emberi nem óriás-tengerén, de a kinyomott szó, ha 
kell, millió példányban, pár nap alatt benyargalja a világ öt 
részét, s ha gonosz volt, pár hét alatt milliók és milliók sziv-
^rzelmeit, kebelnyugalmát dúlja szét. 

Napjainkban megvan ugyan szorítva a sajtó, hogy 
közvetlen, egyenesen ne rombolja az egély és állam positiv 
tanait ; de mennyi még rajta a kibúvó lyuk, hol a veszedel-
mes eszmék álarczozottan, ki-ki üthetik boglyas fejüket ! — 
Hozzak-e föl példát? — Nem szükséges, mindenki meggyő-
ződhetvén erről, ha a sajtó közlönyeit figyelemmel olvassa. 
Mi jót is rejthetnek magukban az emberiségre nézve azok .a 
kedvelt sikamlós regények, zsiványköltemények, érzelgő 
drámák, népszínművek, melyekben az öngyilkosság, bűnös 
szerelem, felebarátcsalás, vallástalan érzemények stb. szinte 
erényekül rajzoltatnak ? — Hát az ilyféle eszmék : ,örök a 
síri álom !' ,örök az elmúlás !' ,a lét is örök !' — minő jóra 
vezetik a vallásos keblet ? — 

Elég az hozzá, ha azt akarjuk, hogy iskolai nevelésünk 
a veszélyes családi és nagyvilági nevelés ellenében oly szi-
lárddá képezze a kath. ifjúság lelkületét, miszerint ezen a 
csábok mézes-mázos színezete ne győzhessen, a legerélye-
sebb, szakavatottabb, s önfeláldozóbb nevelőkre van szük-
ségünk. — S minthogy e magasztos és elismerést igénylő 
tiszt a papi hivatás körébe tartozik : rajta kell lenniök az 
illetőknek, hogy minél tanultabb, kitartóbb, lelkesültebb, s 
hiterősb egyéneket küldjenek a nevelés terére. 

Már most lássuk, mikép készültek eddig papnövendé-
keink e nagyszerű munkatérre ? (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 3-án. A practicus élet emberei, kik minden 

vállalatra a földi életben, a meglevő viszonyokban keresnek 
életcsirát, csak könnyű vállalatokat kezdenek, mától hol-
napra. Sikert aratnak, ma dicsértetnek, holnap abbahagyat-
nak, holnap után feledésbe jutnak. Munkájok, személyök 
kicsiny volt, egy szeget ütöttek a falba, gondolták, hogy a 
pánczélos hajók ellen védve vannak. VI. Orbánnak, midőn 
a Propaganda eszméjét felfogta, sem pénze, sem épületje, 
sem embere nem volt ; sz. Terézia, mikor a carmeliták rend-
jének megújítását eszménybe fogta, a kolostor, a tarto-
mányi püspök, az elnök, a kormány, a király, a cortes, 
a bibornokok, a pápa ellene voltak, hol lehetett magasabb 

11* 
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eszmény ? ki mondta volna, hogy vállalatot kezd, melynek 
a meglevő viszonyokban életcsirája vagyon ? Nem volt esz-
ményének életcsirája a meglevő viszonyokban, helyzetek-
ben, s ez volt épen a sikernek biztositéka, hogy az eszmény 
életcsirája nem az élet viszonyaiban volt, hanem másutt. Or-
bán pápa öt pappal megkezdte a Propaganda intézetét ; volt 
előljáró, nem volt tanoncz ; mily kevés, mily semmi életcsira 
a meglevő helyzetben ! Hogyan van ma az intézet ? Három 
királyok napján évenkint a jeruzsálemi első pünköst napja 
élő példányban adatik elő, mely látvány Goethét is bá-
mulatra ragadta. Chaldea, India, China, Australia, éjszak-, 
dél-Amerikának fiai Europa minden nemzeteiből választott 
fiakkal hirdetik az egy igaz Isten országát. „Csak Romában 
lehet látni az apostolkodásnak igaz gyümölcseit, melyek-
ben különféle nemzetekből egy hivő nyájat szemlélünk," irá 
Göthe. Midőn a többi vallások nemzetiek, szük körre szorit-
vák : a kath. egyház egyedül világintézet, igazán ,katholikus.' 
Mily megvetendő tehát az eszmény, mily üres speculatio! Sz. 
Ignácz látta egész Németországot, a romai szent birodalom-
nak legnagyobb részét a kath. hittől elszakadni; látta Fran-
cziaország nemes rendeit a reformatiora hajlani : mily magas 
eszmény kellett hozzá, hogy ő a közvéleményben uralkodó 
protestantismusnak hadat izenjen, s hogy a harczot meg-
kezdhesse, koros létére az alsó iskolákat kezdte. — De 
ez isteni sugallatból volt. Mi nagy van e nélkül ? ,Allj elő, 
add elő, s követünk téged.' — Igen ? és csak akkor ? s a 
teendőkről nem gondol senki ? — Mikor a Megváltó a keresz-
ten függött, akkor is mondatott : „descendat de cruce et 
credemus ei." 

Macaulay, észlelő történész, ki saját tudományával sze-
rezte meg a nehéz pairséget Angolországban, a kath. egyház 
tartósságát, haladását az ő öröklétének jeléül ismerte fel e 
földön, s nem félt anglikán előítéleteinek daczára kimondani, 
hogy ha New-Seelandnak fia egykoron London romjain me-
rengeni fog, azon fiu katkolikus lesz. A kath. egyháznak 
vetik szemére, hogy impracticus, hogy a meglevő helyzete-
ket számba nem veszi, s mult idők után rajong ; Macaulay 
mégis, elismerve, hogy a protestantismus a korszakba beéli 
magát, mégis a tudomány, a haladás, a teremtett intézmé-
nyek kath. részen vannak ; s midőn a katholikusból lett pro-
testánsok visszatérnek a kath. egyházhoz, egy példa sincs, 
hogy a protestantismusból katholikussá lett ember visszatért 
volna. „Időnkben, úgymond, a katholikus világ számra és 
terjedelemre nyertes lett." Miért? Eszményt valósítani töre-
kedett, melynek az életben semmi csirája nem volt. Sőt min-
den ellene volt. De épen ez, hogy ellene volt, munkálkodá-
sának, sugallatának, hogy isteni müvet tesz, ad renovationem 
faciei terrae, egyik rugója volt. „Hoc Ecclesiae proprium 
est, ut tune vincat, cum laeditur : tum obtineat, cum deseri-
tur." Legatione pro Christo fungimur, valahányszor a nem-
zetek életében, mikor eltévedtek, uj életet ébreszteni aka-
runk, valahányszor a nemzeteket a tévösvényről az igazira, 
az áldásosra visszavezetni akarjuk. Életet ébreszteni az 
életviszonyokból vett speculatioval nem lehet, hanem csak 
elvvel. 

„Edinburg Review" 1857-ben egyik számában igy irt : 
„A kath. egyház dogmáját megtámadják, mit tesz ő? titko-
sabb, mélységesebb dogmát állit mint ezelőtt. Hierarchiáját 

megtámadjuk, ő ezt oly országokban alapítja meg, hol a 
protestantismus óta soha nem volt, s concordatumokkal erő-
siti magát, hol leginkább ostromolták, hol tőle legtöbb en-
gedményeket vártak. Ha vádoljuk, hogy a szentségek által 
a családokba tolakodik, ö megkettőzteti ebbeli törekvését, 
megtiltván a vegyes házasságokat és az iskolákat. Ócsárol-
juk szertartásait, ő ahelyett hogy mérsékelné azokat, uj éle-
tet, uj pontosságot hoz be azokba." 

Ha tekintetbe veszszük a katholikusok jelenlegi szá-
mát a világon, ha emlékezünk, hogy III. Incze idejében 50 
milliom katholikus volt, mérlegelhetjük, mit tesz az eszmény 
makacsságával valamit kezdeni, folytatni, föntartani, terjesz-
teni. Az eszmény makacssága a credo szilárdsága. Balbi 
1826-ban ily számsorozatot ad a vallásokról : 

Keresztények . . . . 262,000,000. 
Muhamedanok . . . . 96,000,000. 
Buddhisták . . . . 170,000,000. 
Bramanisták . . . . 60,000,000. 
A többi vallások . . . . 151,000,000. 

Az emberi nem összege 739,000,000. 
Ezek között Balbi szerint volna 139 millió katholikus. 

Az ujabb statisták 11 milliót hozzá adnak, ami inkább a té-
ves szám kiigazítása gyanánt vehető. A komoly, és pártat-
lan statisták a katholikusok számát legkisebb s azért legbiz-
tosabb számmal 200,000,000-ra teszik. 

Legújabban a ,Civiltà cattolica' a világon létező katho-
likusok számát országokkint állitja össze az öt világrészen ; 
marad mindig az 1000 számnál, úgyhogy hol a hivatalos 
összeirás, vagy a kath. hit iránt épen nem kedvező iró elő-
adása szerint 500 katholikus van, azt számba sein veszi, 
ahol 500-nál több van, ottan 1000-et vesz; s összeállításában 
nem azt kereste, hogy legnagyobb számot teremtsen elő, ha-
nem a legbizonyosabbat, például a portugalli telepitvények-
ben Afrikában 690,000 katholikust vesz, holott tekintélyes 
utazók két millióra teszik azokat. Ahol biztos adat nincs, ott 
a lehető legkisebb számot veszi. 

E szerint Európában a katholikusok létszáma igy áll : 
A pápai államok 
Nápoly, Sicilia 
Toscana 
Lombardia, Sardinia . 
Modena . 
Parma 
Monaco, Marino 
Spanyolország . 
Portugall. 
Andorro . 
Svajcz 
Britannia 
Francziaország 
Belgium . 
Hollandia 
Austria 
Bajorország 
Poroszország . 

3,200,000. 
9,500,000. 
1,900,000. 
7,700,000. 

650,000. 
560,000. 

10,000. 
17,000,000. 
4,300,000. 

12,000. 
1,120,000. 
7,500,000. 

36,000,000. 
4,800,000. 
1,300,000. 

30,000,000. 
3,600,000. 
7,000,000. 

' ) Les missions, T. I. p. VII. 
2) Ethnographie moderne p. 18. 
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Baclen 
Brunszwick 
Breraa 
Frankfurt 
Hamburg 
Hessen nagy herczegség . 
Hessen választói fejed. 
Wiirtemberg . 
Meklemburg Schverin) . 

„ Strelicz) 
Nassau . . . . 
Oldemburg 
Weimar, Coburg, Altenburg 
Lübek . . . . 
Hannover 
Luxemburg 
Szászország 
Dania . . . 
Svéd-, Norvégország 
Lengyelország 
Muszkaország 
Törökország . 
Görögország . 

Europa kath. lakossága 
Asia. Oceanic 

Törökország 
Oláhország 
Muszkaország 
India a) Angolország alatt 

„ b) Hollandia alatt . 
„ c) Francziaország alatt 
,, d) Portugallia alatt 
„ e) Spanyolország alatt 

Persia 
Annám . 
Siam 
China 
Uj-Hollandia 
Tasman . 
Uj-Selaud 
Caledonia 
Sandvich 

Asia katl 
Afrika. 

Egyiptom 
Abissinia 
Tripolis, Tunis, Marokko 
Spanyol birtokok 
Canariák 
Portugall birtokok . 
Madera . 
Franczia birtokok . 
Riunion . 
Angol birtokok 
Mauritia 

960,000. 
6,000. 
5,000. 

12,000. 
8,000. 

240,000. 
200,000. 
580,000. 

4,000. 

226,000. 
86,000. 
60,000. 

3,000 
256,000. 
209,000. 

65,000. 
5,000. 
7,000. 

4,000,000. 
3,000,000. 
1,010,000. 

100,000. 

Liberia . 
Madagascar 
Gallas . 

4,000. 
10,000. 
10,000. 

147,194,000. 

600,000. 
130,000. 
100,000. J) 

1,100,000. 
25,000. 

170,000. 
546,000. 

4,750,000. 
120,000. 
600,000. 

25,000. 
1,000,000. 

300,000. 
40,000. 
60,000. 
70,000. 
30,000. 

lakossága 9,666,000. 

172,000. 
2,000,000. 

30,000. 
25,000. 

260.000. 
690,000. 
260,000. 
250,000. 
180,000. 
30,000. 

150,000. 

Afrika összes kath. lakossága 4,071,000. 
Amerika. 

Egyesült-államok 
Mexico . 
Guatimala 
San-Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costarica) 
Panama ) 
Uj -Granada 
Venezuela 
Ecuador 
Bolivia . 
Peru 
Chili 
Argentina 
Paraguay 
Uruguay 
Brasilia 
Guyana angol 

„ holland 
„ franczia 

Jamaika 
Spanyol szigetek 
Dán szigetek 
Canada 
Haiti . 

5,000,000. 
8,500,000. 
1,200,000. 

700,000. 
400,000. 
500,000. 

200,000. 

3,000,000. 
2,000,000. 
1,500,000. 
2,200,000. 
2,800,000 . 
1,800,000. 
1,500.000. 
1,600,000. 

360,000. 
8,500,000. 

60,000. 
40,000. 

306,000. 
150,000. 

2,260,000. 
34,000. 

1,560,000. 
800,000. 

Europa 
Asia, Oceania 
Afrika . 
Amerika 

Amerika összes kath. lakossága 46,970,000. 
Vessük össze : 

147,194,000. 
9,666,000. 
4,071,000. 

46,970,000. 

') Ha csak a Siberiába küldött lengyeleket veszszük, 200,000-nél 
többen lesznek ; de a 100,000 számot megtar t juk. 

Összes kath. népszám 207,891,000. 
Ha tehát 200 milionak veszszük, legalább 10 millióval 

kevesebbet számolunk, de 208,000,000-re bizton, mint leg-
kisebb számra tehetjük. 

Mily szép eszmény, mely a világon terjed századokon 
végig húzódik, növekszik. (Folyt.) 

PEST, aug. 4-én. Mióta Pesten lakom, be megváltozott ; 
vesztett ugyan némileg híréből, mert ott hol egykor a „ron-
gyos lámpás" állott, melyet még Havasalföldön is ismertek, 
(ez levén az oláhok szállodája, kik nagy társzekereik elé 
keresztbe, hogy az egész országutat elfoglalják, egész mé 
neseket fogtak,) eltűnt, ott áll helyette a két emeletes kóroda; 
a régi franczia tetejű „Zrinyi" eltűnt, ott áll helyette a pom-
pás három emeletü palota stb. The young cock crows after 
the old one. De ezeket nem sajnáljuk. Emelkedett azóta a 
kereskedés, letette a város mindennapi ruháját s ünnepi ru-
hába öltözködött, a credit musselinjébe, nyiltak intézetek, 
például Israelita-egylet, s örömmel olvastam, hogy legújab-
ban nm. gr. Nádasdy L. elnöklete s felelőssége alatt végre 
nálunk is lelenczház fog alapíttatni. Egy intézet melynek 
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elsejét 1199-ben I I I Incze pápa alapitá Romában. Veronában 
hasonló intézet alapíttatott 1426-ban. A 17 században Paulai 
sz. Vincze alapitá a Marseille-it s vele a „soeurs de la charité 
et de l'asyle des enfants trouvés," utánna 1620-ban alapítta-
tott a párizsi , stb. London pedig a 18 században ka-
pott ily intézetet. Minekünk a lelenczházra nézve csak egy 
jegyzetünk volna, hogyha létesül, ad juk a sz. Vincze által 
e czélra alapított irgalmas szüzek kezébe. Nem is akar juk 
hinni, hogy valaki ezen felakadhatnék, ha mégis igaz ! 

Olvastam e hirt szerkesztő u r : „Wien 11 Juli — der 
Sektionsantrag des Gemeinderathes zur Universitätsjubel-
feier für das Festessen 8000 fl. zu votiren, wurde nach stür-
mischer, a u f d i e k l e r i k a l e T e n d e n z des Festes hin-
weisender Debatte abgelehnt, und blos die Gründung zweier 
Stipendien zu 400 fl. für Wiener Universitätshörer wurde 
beschlossen." Ily alapítványok bizonyára többet érnek egy 
nyolcz ezer forintos ebédnél, s becsületére válik azoknak, 
k ik önmaguktól megvonnak nemcsak sokat, de keveset is, 
hogy az éhezőknek ételt adjanak. Hanem „daub yourself 
with honey and yon will never wantflics," tégy jót, és meg-
szólnak. S nem lehet érdemül fel nem róni a „klerikale Ten-
denz"-nek, hogy a szegényeknek is jutot t nem épen kevés. 
E g y másik lapban pedig igy következnek a betűk egymás 
után : „Muraszombaton Vasban az ottani izraelita imaház 
megnagyobbítása alkalmával az alapkőletétel ünnepélyét, 
Szapáry Géza gróf hajtotta végre, ki az építéshez szükséges 
kellékekkel is megajándékozá az e g y h á z i k ö z s é g e t . 
A rabbi köszönő szavaira a gróf válaszolt, elmondván, hogy 
csak k ö t e l e s s é g é t t e l j e s i t i , midőn oly eljárást követ 
a századok óta félreismert és elnyomott izraeliták iránt, 
mely a sok szenvedést némileg felejteti. Örül azon, hogy a 
„zsidó" és „keresztény" válaszfal leomlott, (t. i. gr. Sz. G. 
és az izraeliták között,) és csak testvérek vannak, és nincs 
többé az ember és ember közt kiilömbséget tevő válaszfal. 
(Váljon nem ugy vagyunk-e ezzel is, mint a „nincs többé 
kopasz fe j" — „nincs többé fogfájás" stb. féle Ígéretekkel ?) 
Egyszersmind f'elszólitá a figyelemmel hallgató izrael i tákat , 
hogy részükről is mindent tegyenek meg, mi keresztény 
polgártársaikkal a testvéri viszonyt, jó és rosz napok közt 
fentartani képes." Rectissime, vagy mint a praeceptor mondá . 
benissime. „Mas no se puede dorar el sol, ni platear la luna,'< 
nem lehet tovább megaranyozni a napot, sem megezüstözni 
a holdvilágot. 

„Mtj TiXavàaSé TCCÎÇ ireQoSo^íccig [IT/Sè[tv&EVFICCOIV TOÏÇ 

Ttalaioïç ccvoHpe.Xf.aivoùaiv." mond sz. Ignácz ad Magnesios,1) 
és ugyanaz a philadelphiaiakhoz : ,,'Eàv Sè rte; ' IovSaïauov 

T-Quevsvi; vuïv, LU) azo tiers avrov. Austvov y DO ißriv sraçd 

uvSç/oç xsQirourjv l'xovroç XçiGriuviGitov, tj rcu(td axooßv 6rov 
3IovSaïafiôv.fCî) 

Darázs. 

KASSA. Juliusban. Nagy örömnapnak nézünk elébe. 
Egyházi megyénk szülöttje s főpapja augustus hó 6-án 
ülendi (székesegyházában) félszázados papságát. Jubiláris 

' ) Ne sedueamini alienis doctrinis, neque veteribus fabulis, quae 
sunt, inutiles. (S. Ignatius.) 

2) Siquis vobis judaismum praedicet, ne andiatis eum. Melius est 
enim, a viro eireumciso Christianismum audire, quam ab habente praepu-
tium judaismum. (Idem.) 

nagy-prépostunk ö méltóságának előleges örömhirrel telt 
köriratát véve, a korban érdemekben előhaladt egyházna-
gyunknak nagyérdekü életrajzával foglalkozik a hálás 
sz iv . . . A hit- s tudományszomjas kebelnek az életesemé-
nyeknek a tettek nagyságáig fokozódó evolutioja fölött 
mindig édes épületes a szemle. Nemesebb magasztosabb 
tárgyat jelenben nem vehetünk tollúnk alá. 

F á b r y Ignácz a bölcsészeti osztályok folyamát a kas-
sai kir. akadémiában kitűnő sikerrel végezvén, a m. kir. 
kath. egyetembe Pestre küldetet t ; hol a jelesen kiállott szi-
gorlatok után, az isteni tudományból t u d o r i k o s z o r ú t 
nyert . 

1813, tolnoki minőségben püspöki udvarnok lett. 
1815, aug. 6-án szülővárosában (S.-A.-Ujhely) mutatta 

be első áldozatát. 
1817, püspöki t i t k á r , — 
1821, lelke vonzalmát követő kérelmére m o n o k i 

plébános lett. 
1834, L o n o v i t s József csanádi püspök által hozzá 

intézett igen kegyes levélben fölhivatván, mindenki fájdal-
mára búcsút vett a kassai megyétől, s a Csanádiba költöz-
ködött. 

1835, az ottani káptalannak v a l ó s á g o s t a g j a lett. 
Mint ilyen nem sokára c z i m z e t e s a p á t s á g g a l is föl-
diszittetett s püspökének távollétében, kinek teljes bizalmát 
birta, a csanádi megyét hosszabb ideig kormányozta. 

1846, c z i m . p ü s p ö k i m é l t ó s á g o t nyer t . 
1847, a nagyváradi tankerületben az összes katk. is-

kolák főigazgatójává neveztetett . 
1848, a törvényes hatalom elleneitől szenvedett nagy 

méltatlanságok után, mint a f e j e d e l e m i r á n t i t ö r h e t -
l e n h ű s é g n e k p é l d á n y a áll előttünk a gyászos 
múltból. 

1852, megyénk osztatlan örömére, legykegyelmesebb 
Urunk s királyunk által k a s s a i p ü s p ö k n e k kinevez-
tetvén, mint szerető s szeretett atya jött vissza a megyébe, 
honnan egykoron mint legtevékenyebb s legbuzgóbb fia távo-
zott. Megyénk, újjáalakítását atyai legbölcsebb kormányza-
tának köszöni. 

1854, pápai trónálló és romai gróf, — majd ismét a bi-
rodalmi régiségeket fentartó bécsi központi testületnek 
tagja lett, s mint ilyen, városunk ősrégi monumentális em-
lékeinek kijavítása körül — miket atyáink buzgósága hozott 
létre — gyors és r i tka tevékenységet fejtett ki. A romjaiból 
kiemelt g ó t h s t y l u d ó m u n k egymaga, századokra hir-
detendi halhatatlan megújítójának nagy nevét. 

1857, O es. kir. és apóst. Fölségének v a 1 ó s á g o s 
b e l . t i t k . t a n á c s o s a lett. Önmagát feledi jótékonysá-
gával, nevének eddig is halhatatlanságot biztosított; erejének 
teljében szent hivatalának terheit folyvást viseli, s még azon 
fenbecsü előnynyel is bir, hogy még mi, az élettengerén a 
szirtek veszélyei közt remegve ha j t juk törékeny s a j k á n k a t : 
ő jámborul futott hosszú pályája után a révparthoz közelítve 
viharedzett karjaival biztosan tar t ja a pedumot, s tapaszta-
latinak kincstárából meriti parancsait, áraszt ja üdvös rende-
leteit. A világiaknál, mond aranyszájú sz. János, koruk ha-
ladtával beállnak a nyugalom és pihenés órái : ellenben a 
pap hivataloskodása örök ; neki mindvégig résen kell á l ln ia , 



— s ha tört ereje munkaképtelennek tevé, ő mindazáltal 
jámbor erkölcseinek épületes példájával folytonosan tanit s 
mint az olaj hiánya miatt már csak alig égő mécs, pislogva 
is mindvégig világit. ,In profanis quidem negotiis inutilis est 
senex, nec ullam ad rem idoneus, sed ubique indulgentia di-
gnus censetur. — At non ita se habent res ecclesiae ; sed 
ubi consenuerint, qui cum virtute vitam traducunt, tunc uti-
liores redduntur : non enim corporis robur sed fidei praestan-
tia quaeritur. Talis est rerum status nostrarum: non eas sene-
ctutis imbecillitás deprimit, non eas tempus labefactat ; neque 
enim canities est in corporibus, sed in anima.' (S. Chrysost. 
Hom. de beato Abraham.) A hü fiak leróvandják ez ünne-
pélyes alkalommal hódoló tiszteletök s szeretetök adóját 
atyjok iránt, ,qui omnem principatum et potestatem super 
nos obtinuit' — — ,ut gloria patris nostra sit gloria, gaudium 
illius nobis sit causa laetitiae.' Az áldásos (aranyos) ünne-
pélyek (tán) fölélesztik nagylétünk aranykorát Hála-
imánk egyesülend főpásztorunkéval a kegyelmekért, miket 
az évek hosszú során reá halmozott az ég, azon sokszoros 
gyümölcsért, melylyel buzgalmát vigasztalta, s azon napok-
ért is, mikre az öröm s megelégedés veröfényét derité, vala-
mint azokért is, melyekre a fájdalom s keserűség boruját 
küldé. — Előzményes sorainkat a nagynevű érseknek — 
ki megyénk szülöttjét egykoron oly hőn karolta fel — nagy-
becsű müveinek az arany misés papra, (secunditiansra) vo-
natkozó szavaival zárjuk be : ,szentelje meg az Ur, szolgá-
latában töltött főpásztorunk életének alkonyát, s ha majd 
napszámának ideje letelik, nyújtsa neki munkabérét ott-fen 
ama hü szolgák számára félretett csillagkoronában, kik má-
sokat az üdv ösvényén tanitásuk fénye s példájuk vonzere-
jével vezettek.'1) 

FACSKO, (nyitrai egyházmegyében) junius 26-án. 
Ritkán merülnek föl egyházunkat érdeklő oly mozzanatok, 
melyek, bírjanak is bármily csekély vonzerővel, kivált ha 
történelmen nyugszanak, ne érintenék tudvágyunkat : ennek 
némi enyhitéseül szolgáljanak egypár sorok a „Religio" lap-
jain. — A Trencsin megyébe kebelezett, úgynevezett litavai 
uradalomban létezik valami egy órai távolságra Rajecz 
mvárostól egy szerény, hegyektől ővezedt helység, neve 
Frivald, hová Nyitra- Trencsén, sőt Turócz megyékből is 
csoportosulnak a boldogságos Szűz tisztelői, buzgóságukat 
itt végezendők. Hogy hajdanban e helység német lakosok-
ból állott, következtetnünk szabad Früh-wald elnevezésből, 
valamint a körüllévő s távolabb fekvő helyek neveiből; me-
lyek lakói német ajkúak levén, idők multával bizonyos 
számú falukat kivéve, szláv nyelvet vettek föl vala. Fri-
wald, hazánk egyik legjelesebb, a Turzó család birtoká-
hoz tartozék, melynek plébániája jóval 1698 előtt lételét 
nyilvánitá, kérkedvén az angyalok királynéja tiszteletére 
fölavatott ős, de vajmi kisded egyházzal, melynek főoltára 
kincsül birja fábul készült Boldog-Asszony képet, jobbjában 
a kisded Jézust, balkezében a királyi pálczát tartván. Em-
beri emlékezetet meghaladó idők óta szokott kétszer nagyobb 
tömegekben e kegyhelyre zarándokolni az Ínségükben ol-
talmat s enyhet kereső buzgó nép, melyről tanúskodnak azon 

') Népszerű egyházi Archaeologia. III . kiit. 368. 1. 

ezüstérmek; melyekkel diszité a szent Szűz oltárát. Törté-
nelmi kalászatul legyen itt fölhozva ezen kegyhelyre vonat-
kozó adat. — Az emiitett 1698 ik évben valami Litavszky 
János helybeli plébános az utóbbi években, midőn Magyar-
ország felső vidékén Rákóczy csapatjai az egyenetlenség s 
vallásos súrlódás tüzét sziták, ezen egyházi egyén többekkel 
áldozatul esett a vallási gyűlöletnek ; ugyanis a plébániától 
elmozdittatván, kénytelenült helyet adni Fráter Didák hit-
tagadó sz Ferencz-rendü szerzetesnek, ki is a hitujitók ál-
tal beigtattatott lelkészi hivatalába, elkezdvén működését a 
környékben, szórá uj korcstanát, miglen később 1709-ikben 
erőt vévén az igaz hit, — közhagyománykint — ugyanezen 
hittagadó Didák bitorolt lelkészi tisztségétől elüttetvén, 
késztetett elhagyott csuklyája visszavételére. Lecsillapultá-
val a zavaroknak tetszett az isteni gondviselésnek ép Ur-
szine változása ünnepén az igazságtalanul megfosztott, kü-
lönben igaz ügyért hevülő szolgáját Litavszki Jánost ismét 
visszaterelni lelkészi működésébe, ki is 1712-ig, kimultáig 
ténykedett a lelkipásztorság terén. Ezen plébánia okmánya 
után biztosan tudatik a boldogságos szent Szűz kegyteljes 
képének egy díszesen aranyozott faszekrénybe tétele, mely 
az 1791-dik évre esik, melyben jelenleg is szemlélhető. A 
szent Szűz oltárát 1732-ben készitteté — ha kiveszed a szent 
kép s az Ur szekrényeit a gyertyatartókkal — az angyalok 
királynéja nyomdokait követő ajtatoslelkü egykor rajeczi 
plébános, később nyitrai kanonok Ladislaides János. E he-
lyen megjegyzendő, miszerint valami Prachaty András ide-
jében kezdődött az ajtatos búcsújáró nép e szent helyen gya-
korlati tömörülése a szent Szűz nagyobb tiszteletére, kinek 
méltán tulajdonitható, illetőleg a hivek üdvén fáradozó egy-
házinak egyrészt e kegyhely hirneves léte, másrészt azon 
szép összeget tevő áldozatfillér, mely a szent hajlék corbon-
nájába ejtetett. Az ekkép összefolyt adomány annyira nőtt, 
miszerint megyénket atyailag vezető szeretett főpásztorunk 
ft. Roskoványi Ágoston ő mlsga az illető kegyuraság bele-
egyezésével két évek előtt elrendelni méltóztatott egy a mos-
taninál térségesb, s az Isten annyának illőbb szent hajlék épít-
tetését, mely kegyelmes főpásztori határozat folytán a búcsú-
járó hely látogatása nemcsak nagyban jövend előtéres mél-
tánylatra, de egyszersmind diszesb helyet nyerend, előbbi kis 
hajlékát, térségesbbel s csinosabbal váltandván föl. Két éve 
épül már az Istenház, s az ég közbenjárásával be is fog fo-
lyó évben fejeztetni ez építmény, belső fölszerelése jövőben 
várja létrejöttét. 

Juniushó 11-ke mint a legnagyobb hittitok, sz. Három-
ság ünnepén nem megvetendő számú zarándoknép gyüle-
kezett össze e szent helyen, melynek majdnem egyedüli ré-
szét tevék a német ajkú környékbeliek, kik ekkor ritka 
ünnepélynek valának tanúi : ugyanis ez ünnepen történt a 
toronykeresztnek fölavattatása, az egyház szertartása szerint 
a rajeczi mvárosban székelő esperes ft. Riha János ur által, 
ki előbb szláv aztán német ajkú beszédben figyelmeztelé a hi-
vősereget a szent kereszt mély titkaira, s a véghezviendő egy-
házi ténykedés jelentőségére; és alighogy végét éri ezen fontos 
szertartás, ime, megnyíltának az egek csatornái mintegy 
isteni áldásra, örvendeztetvén a buzgolkodó nép sóhajait egy 
üdítő harmattal. Felnyitom végezetül ajkaimat hozzád, oh 
szent Szűz ! méltasd szentanyai kegyelemre s áldásra vala-
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mint a bevégezésfelé siető szent mü folyamát, s az e körül 
fáradozókat, ugy ne felejtkezzél meg tisztelőidről is, kik a 
szent képedhez vezető ösvényt lábaikkal s erényeikkel já r -
j ák . Irgalmas szent Anya ! könyörögj érettünk. 

D. 1. 

VEGYESEM. 
A kath. nagy közlönynek megalapítására jelen anyagi 

körülményeim szerint három évre, évenkit 5 o. frtot — ha 
pedig körülményeim javulni fognak — többet is felajánlok. 
Igaz, hogy ez ajánlatom miatt már előre kirekesztettek „ha-
zánk katholikus" köréből ; de vigasztalásomra szolgál, hogy 
ezen Ítéletnek súlya elég számos, s nálamnál sokkal intelli-
gensebb embereket is sújtván, ügyünk előbb, utóbb győzni 
fog. — Szálé Vidor. 

A harsányi egyházkerület, t. i. egri érsek ő nagy mél-
tósága iránti mély tiszteletétől indíttatva kikér te magának 
azon szerencsét, hogy a tiszt, főpásztornak megyéje papsá-
gához s népéhez intézett főpásztori körleveleit, s itt a főtem-
plomban több alkalommal, jelesen nagypénteken s az év 
utolsó estéjén, nem különben egyebütt s kiváló egyházi ün-
nepélyeken mondott több rendbeli kenetdús beszédeit egy 
koszorúba fűzve kiadhassa — emlékeül a tisztelt főpásztor 
félszázados papságának. (£.) 

Heckenast urnák nyomdájából két kézi szótár került 
ki, az egyik latin-magyar, a másik „közhasznú magyarázó 
szótár, a gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére," 
amaz Fa rkas Elek, ez Babos Kálmán által szerkesztve. — 
Szükségük, hasznosságuk mind a két szótárnak kétségtelen. 
A latin-magyart a középtanodák ifjai üdvözölni fogják, de a 
hit tanhallgatóknak ia jó kézi könyve leend. Páriz pápai je-
les, de ritka, és nagytestű ; ez a magyar nyelv jelenlegi tö-
kélye miatt ajánlatos. A latin szavaknak ri tka bőségét birja, 
mondhatnók inkább vét a bőségben, semmint a hiányban, 
miután ily barbár szavakat is, melyektől minden latin bor-
zad, bevett, például : adjectamentum, admissura, tristities, 
tristitudo stb. Egyik jelessége e latin-magyar szótárnak a 
szótagoknak kijelzett hangsúlya, mindazokra, melyekre a 
feledhetetlen ,Vocalem breviant ' e szavakkal utal : ,usus te 
plura docebit.' — Az idegen szavak magyarázó szótára régi 
görög, latin, franczia, angol, olasz, spanyol szavakra, váro-
sokra kiterjed, az idegen szavak kiejtését magyar nyelven 
adja, hasonlíthatatlanul bővebb, mint amely épen Heckenast 
ur nyomdájából 1854-ben kikerült. 

Az ,Egészségi Tanácsadó'-ban a házasságokról követ-
kező szám összeállitást találunk : a házasságra a görög nem-
egyesültek leghajlandóbbak, úgyhogy 93 emberre évenkint 
egy házasságkötés esik ; a helvét vallásuaknál 104-re, az 
ágostaiaknál 108-ra, a katholikusoknál 116-ra esik egy há-
zasságkötés, az unitáriusoknál 118-raegy, a zsidóknál 204-re. 
Atalán a magyar tartományokban minden 400-ra esik egy 
házasság. — A vegyes házasságokra nézve : minden 45-ik 
házasság vegyes vallású; kath. vőlegény nem-egyesülttel 
146, evangelicus növel 1078 ; görög nem-egyesült kath. nő-
vel 170, evangelicus növel '20; evangelicus vőlegény kath . 
nővel 1088, görög nem-egyesülttel 15. Rendesen több kath. 
nő megy prot. vőlegényhez. — — Meminisse juvat . 

A német kathol ikusoknakegylete 17-ik nagygyűlését 
Trierben sept. 10—14-i napjaiban fogja megtartani. 

Városunk nem sokára, egy szép ünnepélynek leend 
tanuja, értem méltóságos Durguth József, kanonok és ő 
eminentiája általános helyettnökének püspökké szentelteté-
sét, kiről ugyancsak ma jul. 25-én azon tudomást vet tük, 

hogy tegnap Bécsbe utazott nuncius ő excellentiájának ke-
zébe leteendő a hűségi esküt, miután ő császári apostoli fel-
sége legkegyelmesebb kinevezése ő szentsége által már 
megerösittetett, és Bécsbe felküldetett. (£. U.) 

Rebesgetni hallottuk, hogy a bőkezűségben kifogyhat-
lan főpapunk az esztergomiakat ismét meglepni k iván ja ; 
midőn a papnöveldei templom régi Ízléssel készült falusi tor-
nyát magasabbra emelni elrendelte, és annak szép külseje 
által Esztergom szépségét előmozdítani óhajtja. (£. V.) 

Vincenzi Mihály, a romai Sapienza egyetemnél a zsidó 
nyelvnek tanára következő 4 kötetü munkát adott ki : „ In 
s. Gregorii Nysseni et Origenis scripta et doctrinam nova re-
censio, cum appendice de actis synodi V. occumenicae. Romae, 
apud Marini 1865." Origenes tanainak védelme Casaubon, 
Petavius, é3 Huet által tett betudások ellen, az elkárhozottak 
büntetésének öi'ökségéről. A ,palingenesia,' melyről Origenes 
beszél, Vincenzi szerint, nem a lélek megtérése, hanem az 
emberi természet visszaállítása azon tiszta állapotba, melyben 
volt a bűn előtt. — A kínzó tűze tnem érti képlegesen; soha 
nem mondta, hogy a kárhozottak egykoron boldogok lesz-
nek. Elő veszi ,Periarchon' munkájá t is Origenesnek, s ezt 
is tisztának vitatja az eretnek állításoktól. — Vincenzitől a 
trienti zsinat 4-ik üléséről már bírnak egy igen jeles mono-
graphiát. 

A spanyol püspökök mindnyájan, egyet kivéve,a burgosi 
érsekkel együtt tiltakozást küldöttek be a királynéhoz Italiá-
nak, vagy is inkább a szentatya kifosztatásának elismerése 
ellen. — A nemzetet a kormány elárulta. Italiát elismeri a 
kormány, de nem a spanyol nemzet. 

A romai jezsuiták Frascatiban, közel Romához, nem-
zetközi neveidét nyitottak, melyhez herczeg Borghese villát 
ajándékozott , de melynek átalakítása 200,000 f ranknál többe 
fog kerülni. Brüsselben, Konstantinápolyban van már ily 
nevelde. 

A szentatya Gonzaga sz. Alajos kápolnájának évenkint 
ajándékot szokott adni, ez évben egy misekönyvet adott ; 
Lancelloni herczeg pedig, a kápolna védura, egy kelyhet 
ajándékozott . 

Romában a magasabb rangú nők egyletbe állottak, 
melynek czélja a nőnem szerény ruházata. 

Mitrának cultusát a régészek soha sem bírták előbbi-
nek bevitatni mint a ker. század. Legújabban az ostiai ása-
tások Mitrának egy templomának felfedezésére vezettek, s 
Visconti tudományosan értekezik fölötte, s csak Septimus 
Severius császárra tudta felvinni annak korát. 

Megjelent „A cisterczi rend egri kath. főgymnásiumá-
nak tudósitványa az 1864/5-ki tanévre," melyben a tanon-
czok névsora és érdemsorozatán kivül a gymnasiumnak nagy 
gonddal kidolgozott ,történeti vázlatát ' találjuk egészen nap-
jainkig. Épüléssel olvassuk a jezsuita a tyáknak érdemeit, 
gondosságát, fáradhatatlan szorgalmát ezen leírásban : a ke-
gyelet szép erényének példáját pedig az ott működő taná-
rok névsorozatában találjuk, mely 1688-tól kezdődik s 
1860-ig folyik. Bezárja e tudósítást egy versezet Lóskay Be-
kénytől, egy ,induló' 4 vegyes karra, ,üdvözlet' II. és I I I . 
melyeknek dallamát Zsasskovszky Ferencz szerezte. Mind 
a történeti vázlat, mind a tanárok névsora, ugyszinte a ver-
sezet és kardalok nm. s főt. Bartakovics Béla érsek ur arany-
áldozatának emlékére vannak fölajánlva. 

IX. Pius megkoronáztatásának 20-ik évfordulati napja 
Romagnának minden városaiban, községeiben a legfényeseb-
ben megtartatott. Több város, vagy gazdag polgár e napnak 
emlékére közhasznú alapítványokat tett. A szentszéktől el-
rabolt városokban is megtartatott ezen emléknap . . . imád-
ságban a szabadulásért. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy is Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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nevelési ügyében. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. 

IL 
P a p n ö v e n d é k e i n k e d d i g i n e v e l é s e . 

Valahányszor megkísértjük bizonyos jobbnak 
életbehozatalát, vissza kell pillantannnk, vizsgálód-
nunk a létező fölött, hogy ennek hiányait belátva, 
amannak előnyeit annál inkább felismerjük : csak 
igy haladhatunk tovább teljes bizalommal a tapasz-
talás fáklyájának vezérlete mellett. 

Ha komolyabb fontolóra vesszük papnövendé-
keink eddigi nevelését, el kell ismernünk amaz álli-
tásnak igazságát: ,Man hat bisher in den meisten 
Lehranstalten mehr für das Wissen und Können, 
als für Glauben und Fühlen gethan, und von den 
zwei Hauptkräften des menschlichen Gemiiths weit-
mehr die Selbstsucht berücksichtigt als das sittliche 
Gefühl. ' 

Ugyanis, ha a tapasztalást hivjuk föl tanúul, 
azt veszszük észre: mikép felsőbb tanintézeteinken 
fennállásuk óta egy szakadatlan tév-tan-mód húzó-
dik á t ; mert ezek csak az észt látszanak művelni, 
terhelni különféle tantárgyakkal, s megfeledkeznek 
a sziv műveléséről, a valódi jellem neveléséről. 

Az iskolának (a legtágasb értelemben) kettős 
feladata van: elméleti és gyakorlati tanitás ál tal a 
növendékeket valódi jeliemiségre vezetni, és egy . 
szersmind leendő hivatáskörükre kiképezni ; ama z a 
a sziv nemesítése, emez pedig az ész kiművelése ál-
tal érhető el. — Mind e két czél egymással a leg szoro-
sabb viszonyban és összefüggésben van, egyik a 
másik nélkül csak szellemi korcsokat, tökéletlen 
egyedeket szül, kik mindannyiszor zavarba jőnek 
az élet utjain, valahányszor önerejükre hagyat-
tatnak. 

És sajnos ! hogy fönnebbi állitásaim következ-

tében épen e szempontból találom hibásnak papne-
veldéink egyik részét. 

Vagy vessünk csak néhány pillantást papne-
veldéink négy évi tanfolyamára, hogy állitásom va-
lóságáról meggyőződhessünk. 

Tantárgyai voltak a növendékpapságnak idáig: 
,Hermeneutica biblica', s ennek gyakorlata ,Exege-
sis s. scripturae', ,Görög és Héber s néhol a ,többi 
keleti nyelvek', ,Archaeologia biblica,' ,Introductio 
in libros utriusque foederis', ,História ecclesiastica', 
,Theologia Fundam. et Dogmatica,' ,Theologia mo-
rális et Pastoralis', ,Jus canonicum,' és egy kis ,Pae-

. dagogia sublimior.' 
A ,vastum manuale'-kat tekintve, elég sok a 

tárgy, de négy év hosszúságához mérve, mégis 
csekély. (?) 

,Mit? — csekély? — kérdik hüledezve a pap-
növendékek — hát mért szükülünk mi annyira a 
próbatéteken, kivált ha a m. püspök is jelen van?' 

Csak várjanak uraim ! majd megmondom én 
mindjárt, hogy ,miért?' 

A tanár az elválalt tantárgyat az év elején 
megkezdi, a parancsolt tanmód szerint, folyóbeszédi 
előadásban, és sokszor, ha kivált nyelve egy kissé 
szapora, igen is sokat összehalmoz. — A növendé-
kek, mig az özönlő előadás el nem kábitja emléke-
zetüket, figyelnek, jegyezgetnek ; de mert ,corda ni-
mium tensa rumpitur,' végre is azon veszik magu-
kat észre, hogy nem képesek emlékezetükkel kö-
vetni az özönlő előadást, s már voltaképen azt sem 
tudják, miről van szó; s igy megszokják nem figyel-
mezni az előadásra, s inkább (ha talán nem szuny-
nyadoznak?) más foglalatosságot vagy szórakozást 
keresnek elméjüknek, kivált, ha egyik a másiknak 
háta mögé húzhatja magát. Elközelgetvén a paran-
csolt órának vége, sok tanár felhagyja a leczkét 
páragraphusonkint, mint ha csak elemi tanulókkal 
volna dolga ; mások meg azt a praxist követik, hogy 
amit maguk elő tudtak adni, azt a következő tan-
órában el kell mondania az általa felhivott növen-
déknek is. Ha a növendék megszokta már az isko-
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lai gépiességet, s jó emlékező tehetséggel bir, ugy a 
felhagyott vagy a tanár által már előadott paragra-
phusokat a manuale-ból csakugyan meg is tanulja, 
és felhivatva el is mondja, minek a tanár nagyon is 
örül, noha sokszor a növendék felét sem érti annak, 
amit oly szép énekhangon elmondott. — Igy megy 
ez reggel és délután minden nap, mig csak a próba-
tétek el nem közelgetnek. 

Ha csak ugy átlagosan tekintjük e tanmódot, 
és felteszszük, hogy minden növendék reggel is, dél-
után is betanulja leczkéjét, talán nem is roszalnók 
azt, mert igy is szerezhetnének a növendékek leg-
alább elméleti ismereteket és egy halmaz-eszmét; 
— de ne feledjük, miszerint a növendékekben több-
nyire egy jó adag negligentia fészkel ; meg aztán az 
a ,nitimur in vetitum' leginkább azokat a 20 — 24 
éves ifjakat támadja meg. és igy könnyen egy-egy 
kis regény-vagy költemény-olvasás láza rohanhatja 
meg őket, és többnyire meg is rohanja, mi aztán 
vajmi könnyen háttérbe szoríthatja a leczke-tanulást, 
kivált miután azok az ifjú papok oly éleseszüek, 
hogy szinte ki tudják számitani, kiki mikor felel 
közülök; sőt régi hagyományokból tudván, miszerint 
a tanárok legtöbbnyire a névjegyzékben kinekkinek 
nevéhez szokják irni a próbatéten feladandó thesist, 
még jó eleve kilopatják azt a szobaseprő inas által : 
igy aztán a jelen biztonságában és a jövő reményé-
ben egyik leczke a másik után tétetik ,ad acta;' s 
végre is azon veszik magukat észre, hogy itt van 
a próbatét, és ők bizony nagyon keveset tudnak a 
tantárgyakból, de biznak a jó szerencsében, mi, a 
fennebb mondottak szerint, ritkán csalja meg őket. 

És már most megmondhatom önöknek, növen-
dékpap uraim ! miért szüktilnek önök a próbatéte-
ken, ha jelen van azon a m. püspök is ? — Mert t. i. 
a betanult néhány kérdésen kivül, miket előre biz-
tosítottak maguknak, mást nem is tanultak, — s 
rettegnek, hogy a mélt. ur nem tudván a megszokott 
rendet, majd valamiképen eltéveszti a kérdést, s 
olyant talál feladni, miről talán fogalmuk sincs... 
Nemde? — — 

Azonban a kivételeket ezen növendékekre is 
soha se szabad szem elől téveszteni, mert a hanya-
gok mellett mindig vannak kik tudják, hogy ,non 
scholae sed vitae discimus', s ugyan csak pontosan 
megfelelnek, mennyire a bevett tanrendszer engedi, 
kötelmeiknek a képző évek alatt. 

Ha a fennebb körvonalozott tanrendszerhez1) 
Ez a szokás nem tanrendszer, ha volt is, ha volna is 

valahol. Szerk. 

adunk évenkint mindegyik növendéknek egy-egy 
mások után leirt elszavalandó egyházi beszédet, s 
egy-egy hasonszerü hitoktatást, azután egy kis tem-
plomi szertartásgyakorlatot, zsolosmaimádsági rö-
vid utmutatást: lefut szemeink előtt a négy képző 
tanév, a növendék fölszenteltetik, s megy az Ur 
szőllőjébe. — Itt aztán uton-utfélen nehézségekre 
bukkanik, melyeket önerejéből elháritani képtelen. 
Még boldog az, aki egy türelmes, utbaigazitó plé-
bános oldala mellé kerül ;*) mert igy leköszörülheti 
szögletességeit; de ha ellenkezőleg üt ki az elhelye-
zés (dispositio) : ugy csakhamar megunja az ifju-pap 
a felmerülő nehézségeket, és közönyössé válik pa-
rancsolt kötelmei iránt. 

Jaj, de ne bolygassuk e fészket, mert fájó se-
beket kaphatunk ! 

Azonban annyit mégis merek mondani, mi-
szerint épen e félszegnevelésnek tulajdonítom, 
hogy aránylag oly kevés az egyházi iró, és hogy 
papjainknak nagy része oly közönyös a kath. iroda-
lom iránt. Mikép is lehetne máskülönben, hogy alig 
van néhány kath. irodalmi közlönyünk, s azok is 
csak ugy tengnek a részvétlenség miatt? 

De midőn igy sajgó érzelemmel s egy kissé 
talán unalmasan is rajzolom növeldéink hiányait: ne 
érezze ám magát megbántva a tanári kar ; mert én 
az emiitett félszegnevelést nem a tanároknak rovom 
fel bűnül, hanem az előirt, parancsolt tanrendszer-
nek. Ismerek derék, szakavatott s lelkesült tanáro-
kat, kik minden buzgó ügyszeretetük mellett se me-
hettek többre a fennrajzolt eredményeknél. — Ha 
bűne volna a tanárnak e szempontból, csak az le-
hetne, ha azt, mit az előirt tanrendszer feszes sorom-
pói között saját belátása szerint megtehet, nem tenné 
meg: p. o. ha szaktárgya iránt szeretetet, az önta-
nulás, tudományszomj, hivatáskedv szükségérzetét 
nem iparkodnék fölkelteni a növendékekben, kivált-
képen pedig, ha a hitet éleszteni, nevelni a szivekben 
elmulasztaná ! 

És őszintén bevallva, e szempontból hiányosak-
nak találom előirt hittanainkat. — A religio főalap-
ját, Isten egyéni, vagyis személyi létezését, és a re-
ligio föltétlen szükségességét jelen s jövő boldogsá-
gunk nézetében, csak gyengén érintik, s mint már 
elfogadott igazságokat tekintik; ugy beszélnek a 
tanonczokkal mint mindannyi igaz-hivőkkel, s in-
kább a controversiák elhárítása, s scholastikus szőr-

*) Ez a leggondosabb nevelés után is mindig szüksé-
ges, mindig áldásos. Szerk. 



szálhasogatásokkal bíbelődnek, mint sem az egyéni hit meg-
szilárdításával. — Azért a hithidegség s közönyösség; már 
pedig „mikép buzoghat a saját hidegségét le nem küzdött s 
tulajdon keblének jegét olvasztani sem törekvő egyházszolga 
mások ébresztése és lelkesitésében ? — Mikép és honnan 
vesz erőt s kitartást a világ s az emberi nemnek átalakítá-
sára ? Mikép lehelend a fagyott tagokba uj lelket s meleget, 
melynélkül önmaga is szűkölködik ? Mint lehet ájtatossági 
gyakorlatokat követelni mástól, mig az anyaszentegyház 
által oly világosan parancsolt tartozásokat is önmaga hagyja 
teljesítetlenül ?" 

Tovább nein részletezem növeldéink hiányait, noha 
még számosak azok ; ennyiből is mindenki meggyőződhetik, 
hogy tekintve a mostani világ tényállását, ilyen nevelés 
czélhoz nem vezet. 

— — — — — a helyzet és idő 
Más ösvényt szab nekem a főboldogságra, 
Hogy gyümölcsre hassak, ne csak lomb s virágra. ') 

„Denn anders geworden ist die Welt, 
Es leben andere Leute ; 
Was gestern noch stand, schon heute fällt, 
Was gestern noch nicht galt, gilt heute." 

De lássuk már valahára a czélba vett kérdés tüzetes 
megoldását. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 7-én. Vagyunk tehát az egész világon 208 

millió. Oly szám, melylyel egyetlen vallásos secta sem dicse-
kedhetik, mert a budhisták, kiknek száma legnagyobb, ked-
vezőbb számitás szerint is 180 milliót tesz ; s ha Malte-Brun 
Pincerton, vagy Balbi szerint veszszük az egész emberiséget 
653 ; — 700 ; — 737 millióba, a kath. világ az egész embe-
riségnek egy harmadát teszi ; lia a Civiltà cattolica számát 
a 840 milliót veszszük, akkor egy negyedrész vagyunk az 
egész emberiség létszámából. Az egyetemség, ha számsze-
rint vétetik, erősen halad. Sz. Péter 4000 hivet kapott az 
első jeruzsálemi pünkösdön, IX. Pius, 259-ik utódja, már 
208 milliomon uralkodik a Megváltó Istentől kapott tekintély -
lyel és hatalommal. Nincs fejedelem, kinek ennyien hódol-
nának, nincs, kinek oly tökéletesen engedelmeskednének, 
kinek nemcsak külső cselekedettel, de benső akarattal, s az 
elmének teljes átadásával engedelmeskednének. A fejedel-
mek örülhetnek, ha rendeleteik külsőleg haj tatnak végre ; 
mit gondol, mit akar, nem kárhoz tatja-e, titkon ki nem ját-
sza-e valaki a rendeletet, arra nem terjeszkedhetnek. Amit 
IX. Pius parancsol, tudja, hogy nemcsak külsőleg meglesz, 
hanem hogy azt milliók benső meggyőződéssel örömest teen-
dik, nemcsak, hanem azt legjobbnak legczélszerübbnek is 
fogják tartani, vallani, vitatni. Az egyházi engedelmesség 
tökéletes, a politikai engedelmesség csak annyi, hogy erö 
ellen nem szegül. 

Hogy a kath. hitnek a mai kedvezőtlen viszonyok kö-
zötti diadalait megismerjük, tekintsük híveinek, templomai-
nak szaporodását ottan, hol az akadályok legnagyobbak va-

' ) ,— — — — il loco e '1 tempo 
Mostranmi nitro sentier di gire al cielo, 
K di far f ra t to non pur fiori e frondi.' 

Iának. Angolország, Scotzia, Holland kétségkiviil oly or-
szágok, hol türelem fölött semmi jogokkal nem birnak, az 
akadályok pedig és a megszorítások, a nem kath. népség 
ellenszenve legnagyobb gát a kath. hitnek terjedésére. 

Angolországban egykoron a katholikusoknak nem volt 
más választásul, mint a hithagyás és bitófa között. Erzsébet 
királyné alatt, aki ugy cserélgette fel udvarlóit, mint ruháit, 
atyjának zsarnokságát, s anyjának, Boleyn Annának lelkis-
meretlenségét, szemtelenségét utánozta, országlása alatt 1588 
előtt 1200, a következő években 242 pap vérpadra vitetett, 
két bibornok, két érsek, 18 püspök, 13 apát, 500 prior, 38 
hittantudor, 12 herczeg, 64 nemes, 180 gazdag polgár, 110 
nő lefejeztetett. Colbeth, legújabban Destombes hitelesen 
megirta az anglikán vallásos üldözésnek történetét; Robert-
son prot. iró maga mondja : „lehetetlen nem kárhoztatni a 
prot. rajongók kegyetlenkedéseit, rombolásait. Annyi sok 
nagyszerű épület, nemzeti dicsőségeink emlékei földig rom-
boltattak le." A kormány puskaport ingyen szolgáltatott az 
apátságok és kolostorok falainak rombolására, hogy a kath. 
hitnek nyoma se maradjon. 

Vegyük elő már a ,Catholich Directory'-t, hivatalos 
létszámokat találunk benne. Igy áll a növekedés évről 
évre : 

Év. Papok. Templomok. Szerzetesházak. Collegiumok. 

férfi. nö. 

1856 1142 849 17 91 12 
1857 1162 894 23 106 11 
1858 1204 902 27 109 11 
1859 1222 926 34 110 11 
1860 1236 950 37 123 12 
1861 1342 993 47 155 12 
1862 1388 1019 50 162 12 
1863 1417 1065 55 171 12 
1864 1445 1098 56 186 12 
1839 610 513 0 17 10 
1849 897 612 13 41 10 
1864 1445 1098 56 186 12 

Ezek számok, tények, helyzetek, mennyire haladott a 
kath. religio a legkedvezőtlenebb viszonyok között, a leg-
dühösebb ellenszenv nyomása alatt. Tekintsük az egyes me-
gyék növekedését 1856 és 1864 között, mennyi volt 1856-
ban, mennyi van 1864-ben. 

Megyék. Templomok Papok. Kolostorok. jConventek Megyék. 

1856 1864 11856 1864 1856 1864 1856 1864 

Vestminster . . . 56 117 129 214 18 31 5 15 
Beverley . . . . 75 90 90 116 7 19 3 6 
Birmingham . . 93 100 132 141 19 27 3 3 
Clifton  37 49 50 62 5 13 2 3 
Hexham  63 81 72 99 4 11 — 1 
Liverpol . . . . ! 94 110 166 195 12 25 2 5 
Newport j 35 43 29 47 3 6 — 3 
Northampton . . 30 36 25 31 2 5 — — 

Nottingham . . . 42 52 47 59 5 5 3 5 
Plymiith  26 35 28 34 3 8 — — 

Salford  47 70 72 107 9 14 1 5 
Shrewsbury . . . 53 59 52 71 3 7 1 3 
Sonthwarh . . . 79 100 90 147 10 16 3 9 

Tehát 730 helyett 941 templom, 985 világi pap helyett 
1321, 100 kolostor helyett 187, 23 Convent helyett 58; azaz 
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211 templommal, 336 pappal, 87 kolostorral, 35 conventtel 
több, és ez 8 év alatt ! 

Hollandiában hasonlóan vérpatakokkal eröszakoltatott 
be a protestantismus Oraniai Vilmos alatt. Vegyünk itt 50 
esztendőt, hogy a kath. religionak növekedését még inkább 
láthassuk. 

1814-ben volt 850,000 katholikus, 814 plébánia, 898 
templom, 1216 felszentelt pap ; 1864-ben van 1,300,000 ka-
tholikus, 941 plébánia, 976 templom, 1726 felszentelt p a p ; a 
növekedés tehát 450,000 katholikus, 127 plébánia, 78 tem-
plom, 510 felszentelt pap. A templomok épitése, a roncsoltak 
javitása félszázad lefolyta alatt 30,000,000 hollandi tallérba, 
vagy is 64,000,000 f rankba került ; amelyhez a kormány 2 
milliom talléron fölebb nem adott, a többi költség a hivek 
adományaiból gyűjtetett . Ha még a kolostorok, kórodák, is-
kolák stb. építéseit számba veszszük, a fönt kitett 64,000,000 
frankhoz még egyszer annyit kell vennünk. Igy tehát a hol-
landi katholikusok 128,000,000 frankot adtak ki vallásos 
czélokra, melyben a kormány legfölebb 5 millió f r ankka l ve-
hetett részt. (Folyt.) 

P E S T , aug. 3-án. Ordo est anima rerum, szokták mon-
dani, nekem is, jól tudom, az eseményeket s jegyzeteimet 
egymásután, mint történtek, kellene elmondanom : de hiá-
ba ! nem revolver az én fejem, minél fogva nem lehet egy-
más után sütögetni a gondolatokat, s igy megtörténik, hogy 
az elsők utolsókká s az utolsók elsőkké lesznek. 

Már majdnem egy hónapja, hogy Leitenberger Ami-
deus meghalt, ő a servita rend legidősb áldozára vala, s 
julius 14-én temettetett el ; róla annál is inkább emlékezünk, 
mert ezen 85 éves aggastyán köztiszteletben állott, s több 
pesti papnak régtől óta gyóntatóatyja volt j olvastuk a fekete 
szegélyű jelentésen, hogy „a haldoklók szentségei ajtatos 
felvétele u tán" halt meg, amit e lapocska mond, azt biztos 
kutforrásból tudjuk, mert ő szerzetes társainak legnagyobb 
épülésére vette fel a szentségeket, tehát „a szentségek aj-
tatos felvétele u tán" nem jelent annyit , mint néhol másutt, 
hol végvonaglásában hivtak egy papot, ki midőn oda jött , a 
beteg már magán kivül volt, vagy meghalt, s mégis a hirdető 
lapon ottan á l l t : „a szentségek ajtatos felvétele u tán ." Szo-
morú dolog ez, de igaz. 

Mult csütörtökön a kegyesrendiek gymnasiumában 
ének és szavalati vizsga volt, Mind az, amit hallottunk f t . 
Szepesy Imre tanár, az academicus s nagy hellenistánk, va-
lamint VogI Alajos ur müve volt; a vizsga két részre oszlott, 
először az egyházi utóbb világi énekek énekeltettek, és pe-
dig sólók, duettek, quartet tek, az egész vizsgáról dicsérően 
lehet csak szólani. A junius 12-i „Fremden-Blat t" igy i r : 
„ In Przemysl starb dieser Tage der Rabbiner, dessen ge-
fährliche Krankhei t die Israeliten der dortigen Gemeinde 
sehr konsternirte. Zur Abwendung des Todes kasteiten sie 
sich, gaben reichliche Almosen und lieszen die berühmtesten 
Aerzte an das Krankenlager des Rabbiners kommen. Als 
alle diese Mittel nichts f ruchten wolten, verfielen sie, wie 
eine polnische Zeitung erzählt, auf ein viel Seltsameres. Ei-
nige abergläubische Israeliten stopften einen Popanz aus, 
t rugen ihn auf den Friedhof, begruben ihn dort, und blieben 
betend für die Genesung des wirklichen Rabbiners, die ganze 

Nacht auf den Friedhofe. Sie konnten aber dennoch den 
echten Rabbiner vom Tode nicht re t ten." 

Darán. 
ROMA, jul. 27-én. E hó 11-én a romai collegiumban 

boldog Berchmans József ereklyéinek verificatioja ment 
végbe. Ezen szertartás, habár nem nyilvános, mégis ünnepé-
lyes volt és megható. Azon intézetek, melyeknek növendé-
kei a collegium romanumba já rnak előadásokra, küldöttsé-
gek által valának képviselve. Ezen kivül számos méltóság 
volt jelen. Reggel a collegium sekrestyéjében Minetti pro-
motor, Colombo apostoli főjegyző, és Boero jelenlétében a 
collegium főnökét, az egyház és sekrestye őrét kérdezte, hol 
vannak letéve a boldognak földi maradványai ? E kérdések 
fölött hivatalos jegyzőkönyv vétetett fel. Délután a bizott-
mány a templomba jött , és a főoltár előtti, és alatti üregből az 
ereklyéket tartalmazó hamvveder kihozatott. Innét körme-
netileg egy mellékkápolnába vitetett, hol az igazolás törté-
nendő volt. Miután Berchmans, mint végzett bölcsészethall-
gató hunyt el, a bölcsészeti kar különös előjogot kivánt és 
nyert ez ünnepély alatt. A bölcsészek égő gyertyával elől 
mentek, utánok 4 bölcsészeti tanár vitte a liamvvedert. Jöt-
tek azután Reisach bibornok, a montreali, reggioi püspök, a 
Jézus társaságának főnöke, és számos egyházi és világi mél-
tóságok. Az ut virágokkal volt hintve, a kápolna fényesen 
feldiszitve. A hamvveder letétetvén, Minetti megvizsgálta a 
pecsét épségét, s azután felnyitotta a vedert. — De itt le-
gyen megengedve némely történt dolgokat emlékünkbe 
visszaidézni. Tudva van, hogy miután Berchmans a colle-
giumban 1621 augustus 13-án meghalt, roppant néptömeg 
sietett a templomba, hol teste ki volt téve. Már az nap csu-
dák történtek, mire a sokaság növekedett, mindenki emlé-
ket, ereklyét akar t , az őrizetre kirendelt a tyák nem voltak 
képesek már ellentálni. Szivét hazája Belgium kapta, hová 
azt Van Doorne atya hozta, s pedig Lővenbe. Az életszent-
ség hire, mely a 22 éves bölcsészethallgatóról mindinkább 
elterjedt, magyarázza, hogy Belgiumban három évvel ha-
lála után 12 különféle nagyságú arczképe vésetett, melyből 
30,000 példány kelt el. Teste fakoporsóban azon helyre té-
tetett, honnét sz. Alajosnak teste elvitetett már mint boldoggá 
avatotté. A koporsó a szokott temetkezési helyről elvétetett 
az u j templom épitése alkalmával, és ekkor a csontok, hamv, 
és a ruha megmaradt darabjai ólom koporsóba tétettek, és a 
három keleti bölcsről czimzett kápolnába vitettek. 1729-ben 
midőn már Berchmans segélyhívására több csuda történt, 
Piccolomini Ferencz atya a romai collegium főnöke meg-
akar t győződni arról, ha váljon azon koporsó, mely Berch-
mansénak lenni mondatott, a drága ereklyéket valóban tar-
talmazza e ? miről tet t vizsga után meg is győződött, meg-
találván az ólomba vésett föliratot is. Csak egy pár kéz- és 
lábuj, és néhány fog hiányzott. Ezeket ujabb ólom kopor-
sóba tétette, ú j ra lezáratta, és lepecsételtette. A jelen veri-
ficatio alkalmával két orvostanár volt jelen. Minetti a jelen-
levőket figyelmeztette, hogy nagyobb kiközösítésbe esnék 
mindenki, ki a boldognak ereklyéihez valamit odatenni, vagy 
onnét elvinni merészelne. Ezután végre a megnyitás történt 
a jelenlevők előtt. Koponyát és csontokat találtak. A legkö-
zelébb állók azonnal olvasókat és feszületeket érintettek az 
ereklyékkel. A koponya meglehetősen ép. A tanárok azután 
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a csontokat kirakták egy fehér teritővel takart asztalra, és 
ismét összeillesztették. A jelenlevők közöl többen csókkal 
illették a boldognak földi maradványait. — Várjuk a napot, 
amelyen az ereklyék boldog B.-nak szentelt oltárra helyez-
tethetnek. Ezen oltár szemben lesz Szent Alajos oltárával. 
Az ifjúság uj védszentje, ugy látszik a régitől elválasztha-
tatlan. Reményijük, hogy a hitbuzgó Belgium gondoskodni 
fog arról, hogy boldoggá avatott földijök főereklyéit tartal-
mazandó urna oly értékes, és diszes legyen, minő szent 
Alajosé. 

LONDON, jul. 25-én. Elég érdekes tárgynak tar t juk 
olvasóinkat a Times által gyalázott u j vestminsteri érsek, 
Manning személyével megismertetni. A westminsteri főkáp-
talan bevett szokás szerint ő szentségének az érsekségre, 
három főpapot terjesztett fel : Errigtont az elhunyt érsek 
coadjutorát, Grantot southwarki, és Cliffordot cliftoni püs-
pököt. Az elsőt ő szentsége ki nem nevezte oly indokokból, 
melyek taglalásába nem bocsátkozhatunk, a két utóbbi nem 
volt hajlandó a terhes állomást elfogadni, és igy a pápa vá-
lasztása Manning tudorra, a hires megtértre esett. Manning 
Henrik Eduard, Manning Vilmos parliamenti tag fia, szüle-
tett 1808-ban, Tottemdgé-ben a hertfordi grófságban. Első 
oktatását a hanoni aristocraticus tanodában kapta. 1827-ben 
az oxfordi egyetemre jött. Miután 1833-ban anglikán módra 
pappá avattatott, a lawingtoni egyházi javadalmat kapta, hol 
egyházi beszédeket tett közzé, melyek egykori hitsorsosai 
előtt még most is tiszteletben tartatnak. 1840-ben chichesteri 
főesperest lett, mely méltóságát megtartotta egész az 1851-
ben történt megtéréseig a katholikus hitre. Manning egy az 
elsők közöl volt, kiket a puseysta mozgalom az oxfordi egye-
temen, az igaz egyház kebelébe visszavezetett, mire nem 
sokára Wiseman által kath. pappá szenteltetett, és Romába 
jött, hogy a hittudományokban itt bővebben képezze magát, 
melyekben különben ujoncz akkor sem volt már. 1854 óta 
hazájába visszatérve ritka buzgalommal, önfeláldozással és 
eredménynyel szentelte magát a hivek üdvének, mondhatni, 
hogy e tekintetben különös kegyelmekkel látszott megál-
datva lenni. Százankint lehet számítani azokat, kiket elté-
vedt egykori hitsorsosai közöl megnyert a kath. egyháznak. 

Képzeljünk magunknak egy férfiút, ki kora hajnalban 
felkel, ha az éjt is ébren nem töltötte, végezvén levelezéseit, 
melyek öt Anglia összes vidékeivel összekötik. Kételyeket 
oszlatni, ellenvetéseket megczáfolni, megtéréseket eszkö-
zölni, a megtértekről gondoskodni, ime ez legkedvesebb fog-
lalatossága. Az utolsó helyen említett pont az angol türel-
metlenség mellett különösen sok gondot okoz. Katholikusnak 
lenni itt annyi, mint lemondani rokonokról, barátokról, párt-
fogolásról. — Az olvasó gyaníthatja hát azon nehézségeket, 
melyekkel az u j westminsteri érseknek kell megküzdeni. 
Félnek a nagy téritőtől, bizalmatlankodnak, mert amint em-
iitők, e tekintetben különös ajándokot látszott nyerni az Is-
tentől. A Times-nek legutóbbi gyalázatos támadása csak is 
innét leli magyarázatát. Manning rövid időközökben, west-
minsteri káptalan prépostjává, a boroméi sz. Károlyról czim-
zett oblatusok főnökévé, ő szentsége házi főpapjává nevez-
tetvén, Baysvaterben, London nyugoti részében telepedett 
meg, hol egy templomot és szerzetes házat épitett. Ide jöt-
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tern néhány év előtt, hogy meglátogassam a buzgó főpapot, 
korán reggel. „Kedves barátom — igy fogadott — örömmel 
fogadom, és szívesen fogok mulatni önnel, hanem csak egy 
időre kérek felmentést, menjen azalatt fel könyvtárunkba, 
engem néhányan várnak a társalgási teremben, többek kö-
zött egy fiatal leány, ki 25 mértföldről jött, hogy tanácso-
mat kérje ; mert megtérni akar, azért hát neki ön előtt el-
sőbbsége van." Igy ment ez mindennap. Én egy csigalépcsőn 
feljutottam a könyvtárba, mely a hittudomány mindennemű 
kincseit tartalmazta. Egy fiatal növendékpapot láttam tanul-
mányokba elmerülve. Egy rövid üdvözlet váltatott, több 
semmi, mert mindenütt "nagy betűkkel volt irva látható : Si-
lentium. Egy óra múlva Manning is feljött. Manning közép-
termetű, arczán az önmegtagadás nyilt nyomai, korán meg-
öregitette a sok és nehéz munka, mindamellett megtartotta 
azon méltóságos magatartást, mely az angol gentlemen-t 
jellemzi, mely a szelídség és finomság ritka vegyületét 
nyújtja. F e j e olyan, minőt Guido szeretett festeni. Mint író 
Manning kitűnő, világos; határozott, tiszta mélyreható ir-
modora van. Megtérése óta kiadott müvei közt legnagyobb 
figyelmet érdemel : „Krisztus földi helytartójának világi ha-
talmáról" irt munkája, mely számos kiadásban részesült, és 
olasz és franczia nyelvekre is fordittatott. 

SZENT-PÉTERVÁR, maj. 23-án. A császár és csá-
szárnő 10 nap óta Zarskoe-ban vannak, a czárevicz teme-
tése csak maj. 28 fog tartatni, melyre Constantin nagy-
herczeg egész családja megérkezett. Dagmar herczegnő, 
az elhunyt arája iránti lelkesedés apadófélben van. Jegyese 
korona gyémántokat adott neki ajándokul, többek között 
egy karpereczet, mely maga 280,000 rubel értékű. A követ, 
ki most a korona gyémántokat visszahozta, csere fejében 
megvitte a herczegnőnek a neki adott 40,000 rubelnyi évi-
dijról szóló rendeletet, és a Katalin-rend szalagját. A her-
czegnő, ki már oktatást nyert az orosz hitben, ismét visz-
szatért a lutheranismusra. Állítják, híresztelik, hogy azért 
nem lehet az uj trónörökös neje, mivel testvérének jegyese 
volt ; ezen hirtelen felfedezett canoni akadály csak ürügy, 
mert vallási ügyben Oroszországban minden megtörténhetik, 
amit a császár akar, erről mindennap szerezhetünk itt ma-
gunknak bizonyítékokat. Igy az orosz egyházban az unoka-
testvérek közötti házasságok szigorúan tiltva vannak, mind-
emellett Yousupoff herczeg, kinek roppant terjedelmű birto-
kai vannak, titokban elvette Ribeaupierre kisasszonyt atyja 
nővérének leányát. A popa, ki e házasságot megáldotta, 
klastromba záratott, de azért a herczeg udvari hivatalt visel, 
és neje ott már hivatalosan is fogadtatott. — A világi hata-
lom a lelkiek fölötti felsőbbségének más példájával is szol-
gálhatunk. Valami Dondukos nevü herczegnő nöiszerzetet 
alapított, Mária Magdolna védnöksége alá helyezvén azt. 
Erre a császárnő pártfogását akarta kikérni. E czélra a szer-
zet szabályai megvizsgáltattak, de nem a zsinat, hanem a 
belügyminisztérium által, és a császárnő helyeslése és párt-
fogása megadatott. Noha ezen ügy egyházi volt, az egyházi 
hatóságok be nem avatkozhattak, ezek csak avval foglal-
kozhatnak, amit Akhmatoff tábornok jónak talál elébök ter-
jeszteni. 

ALGIER, maj. 20-án. Politikusaink azon módja, rnely-
lyel a musulmannokkal bánni, azokat kormányozni szokták, 
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a keresztényelemnek épúgy, mint az islamnak tökéletes fel 
nem fogását bizonyitja. Tehetetlenségünk mily nyilt bizo-
nyítványa a nyugoti polgáriosod ás hatás nélküli volta a Be-
duinokra, a Kabylokra. Harminczötévi véres küzdelmek, és 
áldozatok után el kell ismerni, hogy az arab most is telve 
gyűlölettel, megvetéssel Francziaország iránt. A sikeretlen-
séget igazságos büntetésnek kell tekintenünk, melylyel Isten 
a kevély társadalmat sújtja, mivel nála nélkül akar boldo-
gulni. Az emberi erőt és bölcsességet elegendőnek tekintet-
ték arra, hogy uralkodhassanak, eme vad, és vakbuzgó né-
pek fölött, de ezek azért folyton megtartották hitöket a pró-
fétába, ki azt mondá, hogy „a kard az égnek és pokolnak 
kulcsa." Bátorságok ugyan sikeretlen volt fegyvereink ellen, 
de azért ők bíznak még mindig Allahban, ki egykor főnö-
keiknek oly fényes győzedelmeket adott, és ki, ha neki tet-
szik, hasonlókat ismét nyújthat. Az arab hiszi mindig, hogy 
ő az igazhivő, és valjuk meg, nem ok nélkül tekint bennün-
ket hitetleneknek. — A politikai közigazgatás bármily neme 
és alakja nem fogja az arab szinét megváltoztatni, csak a 
hit téritheti meg. Az algieri franczia kath. papságot pedig 
épen ama ügyes ! ? administratio gátolta abban, hogy egész 
erővel törjön a muhamedán vallási meggyőződésének meg-
változtatására. Sokkal okosabban jár el Anglia Indiákon, 
mert ott segítségül hivja a keresztény, habár anglikán pro-
pagandát, sőt a katholikus küldéreket is. Az arabs még a 
töröknél is inkább mindenben vallási meggyőződése után 
indul, és tesz. Kellene tehát, hogy a keresztény oktatás ron-
taná le előítéleteit, és irtaná ki az ellenünki gyűlöletet. A 
kormánynak nem közönbösnek, hanem nyíltan és mindenben 
kereszténynek kellene magát mutatni; nem azáltal iparkodni 
az arabok kedvét megnyerni, hogy a Mekkába zarándokolást 
még előmozdítja, hanem inkább a térítést minden igaz esz-
közzel előmozdítani. Itt is mint mindenütt csak a keresztény 
vallás és egyház diadala lehet egyszersmind a polgáriosodás 
győzelme. — 

BERLIN, maj. 6-án. Katholikus lakosaink azon kérel-
mére, hogy algymnasiumunk kath. főgymnasiummá emelé-
sére segély adassék, a városi hatóság m. hó 8-án kelt iratában 
tagadólag válaszolt. A felhozott indokok különczszerüek, és 
egymásnak ellenmondók. A többi között érvül azt is felhozza, 
mikint a város különböző részeiben lakó kath. szülök nehe-
zen fogják magokat elhatározhatni arra, hogy egy helyre 
küldjék gyermekeiket, hogy a prot. gymnasiumokba, vagy 
ipartanodákba járó gyermekek kath. vallástanitásban része-
sülnek, mely czélra a kath. tanonczok mindenunnan egy 
helyre gyülekeznek, hogy a tanításnak oly módon kell tör-
ténni és történik, hogy egy felekezetbelinek se sértse vallási 
érzelmeit; pedig a hatóság az alsó osztályokban is a kath. 
cultust sértő könyveket osztatott ki több izben, és az összes 
középtanodákban használni szokott könyvekben csak ugy 
hemzsegnek a katholicismust sértő rágalmak. Ismeretes, hogy 
a prot. középtanodákban kath. fiu ösztöndijat nem nyerhet, 
és a hatóság válaszában mégis azt hozza fel, hogy a kath. 
szülők nem fognának oly könnyen ezen előnyökről lemon-
dani, és elismert hirii tanodákból gyermekeiket kivenni, 
hogy kétes jövőjű intézetekre bízzák. Ami már ama dicsé-
retet illeti, tudva van, hogy a berlini középtanodákban azon 
tanonczok, kik privát leczkéket nem vesznek, a próbatéte-

ken rendszerint megbuknak. Nem rég is egy ily intézeti 
igazgató egy atyának, ki fia rosz előmenetele felett pana-
szolkodott, azt válaszolta : mit akar ön, adasson fiának kü-
lön órákat, az osztályban a tanár nem igen foglalkozhatik 
vele. Járassa a tanár külön óráira, melyekért havonkint 
fizet 3 tallért, és meg fogja látni, hogy lesz sikere. Egyéb-
iránt is tanáraink — kik 800—1000 por. tallér fizetést húz-
nak — nem élhetnek meg fizetéseikből." Tehát a szülő, ki 
a rendes tandíj fejében fizet 25—40 tallért, még egyszer 
annyit fizessen privát leczkékért. Ami hatóságunk vallás te-
kintetébeiii pártatlanságát illeti, elég emlitenünk, hogy a 
legújabban alapított 2 gymnasium tanárai közé egyetlen egy 
katholikus sem juthatott. — Boroszlóban april 30-án halt 
meg Milde Károly 84 éves korában. Kitűnő buzgalmu katho-
likus volt, minden katholikus érdek pártolóját találta benne. 
Szinte a napokban hunyt el Sckveers tanár a hildesheimi 
megyei papneveldében hittudor, és a Némethonban ismert 
orientalisták egyik kitünőbbje. 

CORFU, jun. 25-én. 16 esztendő óta a korfui katho-
likusok az Oltári-szentségben levő Üdvözítőnek űrnapján 
külső és nyilvános tiszteletet nem adtak. Felesleges elsorolni 
azon okokat, melyekből a „Corpus Domini" körmenetet itt 
felfüggesztették, de elég megjegyezni, hogy mialatt Olaszor-
szágban, hol a katholikus vallás az alkotmány értelmében is 
uralkodó, az urnapi körmenetet a forradalomtóli félelemből, 
vagy az irántai rokonszenvből akadályozzák, eltiltják : itt, 
hol a kath vallás nem uralkodó, fényesebben megujul-
tak, pártoltatva és segítve a kormány által is. Mondani 
lehet, hogy az urnapi körmenet napján az egész népség 
mintegy egyesítve volt, a görögök, protestánsok, sőt a zsidók 
is a katholikusokhoz látszottak csatlakozni a szeretet titká-
nak ünneplésében. Mindannyian bezárták boltjaikat, üzle-
teik szüneteltek, házaikat szőnyegekkel, virágokkal, égő 
gyertyákkal feldisziték, és igy hódoltak a magasztos kath. 
cultusnak, melyet fájdalom! a forradalom nevelte sok hüte-
len katholikus fel nem fog, mely iránt közömbös. Az itt levő 
négy ajtatos társulat tagjai saját lobogóik alatt égő gyer-
tyákkal kisérték a szentséget, azután ünnepi díszbe öltözött 
fiuk és leánykák jöttek énekeket zengedezvén, és virágokat 
hintvén. A szentségrőli társulat tagjai Velenczéből e czélra 
200 ritka nagyságú viasz gyertyákat hozattak saját költsé-
gükön, különösen kötelességöknek tartván a nap fényének 
emeléséhez járulni. Az érsek papjaitól kisérve vitte a szent-
séget a város minden felekezetű templomainak harangjai 
zúgása mellett. Tisztelgett a görög helyőrség is. Az érsek 
után a városi hatóság tagjai — habár különböző vallásúak 
is, — a pápai, franczia, austriai, spanyol, olasz, belga és tö-
rök consulok. Ez alkalomra a közel nyaralóban tartozkodó 
görög király is a városba jött kíséretével együtt. Sok ember 
volt az erkélyeken is, de temérdek volt a nép az utczán, 
ugy hogy alig lehetett haladni, de azért a rend semmiben 
sem zavartatott. Nem csak maglepetéssel, hanem tisztelet-
teljes viselettel nézték a más vallásúak ez uj szokatlan lát-
ványt. Adja az Ur, hogy áldásainak, malasztjainak sugara-
itól mennél többen meghatva térjenek Hozzá, ki az ut, igaz-
ság és élet. 
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IRODALOM. 
Emlékkönyv. 

Kísapponyi Bartakovics Béla egri érsek aranymiséje 
ünnepére 1865-ik év maj. 28-án felajánlva az egri fömegyei 
papságtól Egerben, nyomatott az érseki lyceum könyv és 
könyomdájában 1865. 

I. 
Kezünkben van az egri fömegyei papság által a fő-

pásztor folyó évi maj. 28-án történt aranymiséje alkalmára 
kiállított, s több megyei paptárs müveiből szerkesztett dísz-
album. 

Van benne tizenkét mii, melyek közöl az első és utolsó 
verses költemény; amaz hymnus Tárkányitól, emez hódolat 
Mindszentytől; a többi próza, mikben főleg a történelem van 
képviselve, s miket e két költemény ugy ékesit, mint szép 
arányos keret, egy, együve illesztett képrakatot. 

A hymnus és hódolat tárgya az ünnepelt főpásztor. 
Amabban Tárkányi a zsoltáros költő szent érzelmeivel ön-
kénytelenül az áhitat hullámiba ragadja az olvasót, ki vele 
«gyütt imádkozik, vele együtt zengi : 

Isten ! szegény hazánknak Istene ! 
Mely a hitélet oly szép kertje volt, 

De melyben a több százados vihar 
Hajh ! annyi szép virágot letarolt : 

Tartsd meg, s vigasztald ősz kertészedet, 
Ki hün ápolja roncsolt kertedet ! 

Tárkányi a hymnusok készítésében valódi művész, 
egyházi irodalmunk e nemében páratlan. 

A „Hódolat"-ban Mindszenty, hogy saját szavaival él-
jünk, az ünnep nagyszerűségéhez képest aranykürtöt fog 
kezébe, ennek hangján zengi be a szent várost, a magyar 
Sión falait, hirdetve a főpásztor jubiláris évét, melynek 
fényderüjét ihletett lelkében meglátván, örömében mintegy 
tapsolva mondja : 

a kegyelmek aranyéve, 
A leghőbb vágyak drága réve 
Oh itt, oh itt van, itt van, itt van ! 
Szemem-, szivem-, lelkemre villan, 
Mint Péter szent arczulatára 
Tábor hegyén a menny sugára. 

sS felkiált: 
Te jösz szent Béla unokája, 
Félszáz multán áldozni vágyva. 

E „Hódolat"-ja Mindszentynek, nem kétlünk kimon-
dani, eddigi költeményeinek jellegét viseli magán, s ez is ta-
núsítja, hogy nála a költői erö egy gazdag bánya, melyből ő 
mindig ragyogó képeket szed elő eszméinek ékesitésére, s 
vallásos költő lévén, ezt oly gyönyörrel teszi, mint maga a 
hit s vallás, melynek igéi, mig Tárkányi lantján kegyteljes, 
szelid vonzó hangokká alakulnak, nála azok egyszersmind 
fényszikrák gyanánt ömlenek s lobognak. 

II. 
Második mű ez Emlékkönyvben a főpásztori életrajz 

ft. Perger János cz. prépost s kanonok úrtól, mely tárgyát 
világos színezetben, tartalmas előadással, s oly ecseteléssel 

mutatja be az olvasónak, hogy minden árnyalatából kitetszik 
az elő tüntetett egyéniség nagysága. 

Bartakovics Béla érsek (ki még nem a történeté, mert 
élö ember) régi, nemes ős családból veszi származását, mely 
e hazának a polgári, katonai, s egyházi pályákon számtalan 
jeles egyéneket adott már ; s született Felső-Elefánton Nyitra 
megyében, 1792-ik év apr. 5-én Bartakovics Ferencz, s Al-
másy Ágnes nemes szülőktől ; atyja nyitra megyei főbiró, 
pénztárnok, s az 1805—1807 országyüléseken követ volt. 

Gymnasiumi pályáját, s készültségét a papi pályára 
jelesül futván meg, 1815-ben apr. 15. szenteltetett föl pappá 
az esztergomi megyében. 

Első miséjét ugyanazon év maj. 28-án Menyhén, a sza-
láközi romba dült anyaegyház fióktemplomában, mely csa-
ládja kegyúri jogához tartozik, — mutatta be ; s két évi 
káplánkodása után csakhamar különféle egyházi fokozato-
kon fölebb s fölebb emelkedett. 

1817-ben érsek helyettnöki iktató, 1820-ban primási 
levéltárnok, 1825-ben titoknok, 1830-ban már kanonok lett ; 
s ámbár legfiatalabb vala a káptalanban, társainak osztatlan 
bizalmából 1831-ben már a nagyszombati helyettnökség ve-
zetésével bízatott meg, mely fényes állásban, tizennegyed-
félévig működvén, közben pedig 1835-ben honti főesperessé, 
1844-ben jun. hóban almisi czimzetes püspökké neveztetvén, 
két hóra ezután rozsnyói megyés püspök lett. 

Es eltávozása előtt Nagyszombatból látjuk még, hogy 
kerületének nagyszámú papsága által egy, 157. latnyi ezüst-
ből készült pásztor bottal tiszteltetett meg, melyen egyszers-
mind 12 aranyból sz. Adalbert képe, s „Rexit amore" — föl-
iratú jelszó diszlett. 

Rosnyó püspök-megyei székében, melybe 1845. jul. 
24-én igtattatott, 1850-ig volt, mely idő alatt többszöri tűz-
vészek, vizáradások, Ínséges idők, valamint az 1848- 49-i 
forradalmi időszak által nehéz megpróbáltatásoknak lőn 
kitéve. 

Érseki székébe 1851-ik év jan. 19-én iktattatott. 
Mi mikint eddig, ugy itt sem követhetjük az írót ama 

részletek előszámlálásában, melyeknek mindegyikénél a leg-
hűségesebben festi az érseki főpásztort, s melyekkel a legmeg-
hittebb meggyőződést, s legönzetlenebb tiszteletet gerjeszti 
fel az olvasóban annak irányában ; — mint ismertetőknek, 
más a czélunk — annálinkább, hogy ama főpásztori törek-
vések, nem csekély részben mindannyi mustár magból kelt 
s nőtt lombosfák immár, miknek jótékony árnyéka túlszár-
nyalja megyéje határait, melyeket tehát inkább magának az 
életrajznak olvasásából lehet az olvasónak tökéletesebben 
szemlélnie, s bővebben megismernie. 

Eme törekvések főbbjei : az egri tanodák megmentése, 
a jogakademiának viszszaállitása ; lycenmában a bölcseleti és 
theologiai tanulmányok előbbre vitele; megyéjében az átalá-
nos művelődés, kath. sajtó, egyházi és világi irodalom (mely-
nek koronája a szentírás kiadása), istenitisztelet, népnevelés, 
régibb s ujabb plébániák állandósítása, emelése, templomok 
s kápolnák építése s egyéb közczélok érdekében tett sok 
üdvös intézkedései ; különösebben pedig az egrimegyei papi 
és kántor-tanitói nyugdíj intézetek alapítása, az egri nőnö-
velde állítása, Egerben és Gyöngyösön az irgalmas nénék 
letelepítése, — miknek eltekintve szellemi értékétől, anyagi 
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értéköket is lehet látni amaz áldozatoknak sokaságában, me-
lyeknek összege az életiró által felmutatott lajstromban 
396,229. fr . 76 k r ra megy. 

„Igy tölti be," mond az életiró igen helyesen, „a holt 
kéz a maga missioját." . . . 

„Neki az Isten megadta a kegyelmet, közepette a leg-
nehezebb viszonyoknak kitűnő örvendetes s áldásteljesen 
működhetni ; mely pályáján kiséretében valának : az erős és 
élő hit az egyházhoz ; a nehézségektől vissza nem rettenő 
hiterős erély, a nemes egyszerűség bájoló világításba he-
lyezve, a bámulatra méltó nyugalom s szilárdság, mi által 
sokakat megnyere ; hü ragaszkodás az apostoli székhez, ki-
rályához s hazájához, mik által képes vala nehéz időkben is 
nevezetes dolgokat keresztül vinni." 

É s ennyi az, mit mi a majdnem öt egész ívnyi tömött 
életrajzból, a legösszevontabban, ismertetésül az olvasó ked-
veért ezennel közölni akar tunk . 

Az irály egyszerű, ment a dagályosságtól, hasonló a 
csendes nagy folyóhoz, mely sok terhes hajót elbír, s mely-
nek tükrében ezennel egy bámulatra méltó életkép ragyog. 

(Folyt.) 
Tariczky Endre. 

VEGYESEK. 
Megjelent az Erzsébet császárné felséges nevét viselő 

nagyváradi bölcsőde és óvoda-egyletnek tizévi müködésérőli 
,Értesitvény, ' Ámánt Antal egyleti alelnök által szerkesztve. 
Örömmel, épüléssel olvashatni benne, mint keletkezett az 
egylet 1854-ben nm. Fogarasy Mihály erdélyi püspök, akkor 
nagyváradi kanonok ur pártfogása alatt, Maschek János, 
Grosz Albert, Molnár József urak közreműködése mellett ; 
elmondatik, mit tett az egylet 1855-től kezdve egészen 
1865-ig, k ik voltak kegyes pártfogói, alapító, igazgató tagjai, 
a felügyelő hölgyek névsora, stb Az egylet történetét, pénz-
és személymibenlétét ismerjük az értesitvényből. Az egylet 
jelenleg ft. Nogáll János elnöklete alatt áll, s halad felvirág-

áldásainak bővebb terjesztése felé. 
Spaccapietra smyrnai ések, ki Francziaországból, Spa-

nyolországból székesegyházának építésére 100,000 frankot 
gyűjtött, Romában felegészségesedvén székhelyére visszatért. 

E g y újság kővetkező táblázatot állított össze a romai 
pápákról. A pápák mindössze 259-en voltak, 72-en szentek, 
35-en mártirok, 37 hitvallók. 215-en az irodalomban is ki-
tűntek. Szerzetes rendekből 56-an választattak, tehát alig 
egy ötöd része. A görög nemzet adott 15 pápát, Syria 7-et, 
Afr ika 3, Sardinia 2, Francziaország 14, Spanyolország 4, 
Németország 4, Angolország 1-et. A többiek olaszok voltak. 
Pogány Romának voltak sok polgárháborúi, benső szakadá-
sai ; keresztény Roma mindig egy maradt. 

A franczia forradalom alatti okmányok városról vá-
rosra kerestetnek, hogy a borzalmak napjai felderittessenek 
a mai nemzedék okulására. Paris ur Ron József, felszentelt 
papnak, oratiorianusnak vad vérontásban gyászos történetét 
pas-de-calaisi levéltár eredeti irataiból ,Histoire de Joseph Le 
Ron' czim alatt kiadta. E g y példa, mily messze ragadja, mily 
mélységbe dobja a papot a liberalismus, hogyan hanyatlik 
lépcsőről lépcsőre a hitetlenség mélységébe. Egy példa, mily 
vadsággal képes a gonosz pap üldözni paptársait, kik vele a 
gonoszságban részt venni nem akarnak. E g y példa, mikor 
természetes, vagy erőszakos halálra mnnnek, (Bon nyaktilón 

veszett, miután 302 papot nyaktilóztatott) isteni malasztot a 
megtérésre nem kapnak. Judicia Dei. 

A modenai tudományos akadémia 500 lira dijt tűzött 
ki egy értekezésre a nevelés és oktatás legjobb módjáról. A 
legjobb értekezés irója Cantu Caesar volt, aki az 500 lirát 
azonnal eme kérdés megoldására tűzte ki pályadíjul: „A re-
ligion kívül mily eszközökkel lehet még a tekintély elvét 
visszaállítani a mai társadalomban, hol a népek szabadsága 
a tekintély elvét annál szükségesebbé tesz i?" 

Dupin tanácsos urnák előadásából tanulja a világ, hogy 
Francziaországban 1863-ban 14,059 elemi tanoda volt a 
leánykák számára. Ezen 14,059 tanodából 5,998-at laikák, 
8,61-et szerzetes egyesületi nénék igazgattak. A tanonczok 
száma 1,014,537, kik közöl 318,342 a laikák, 697,195, tehát 
kétszer annyi a nénék által oktat tatnak. A tanodai sorozat-
ban a laikák tanodáiból 1,952, a nénék tanodáiból 2,693 je-
leseknek találtatott az állami vizsgáló bizottmány által. 

Sz.-Vincze-társulat 1863-ik évben 3,150,594 frankot 
szedett be, s 2,670,000-et kiadott, mire? a szegényekre. 

I I . Ferencz nápolyi király 1860 aug. 2-án igy irt I I I . 
Napoléonhoz. „Tanácsolta, hagyjuk abba Siciliát, erösebb lesz 
trónom ; megtettem ; most Nápolyban megtámadnak. Java-
solta, adjak népemnek alkotmányt, minden baj megszűnik; 
megtettem, s a baj növekedett. Most elhagyatva állok." Isa-
bella efölött elmélkedhetnék. 

Roanni franczia városban volt egy grófnő, ki saját kis 
mopszliját jobban szerette, ápolta, mint bármely anya saját 
szülöttjét. Egész nap vele volt, mindig ölében tartotta, külö-
nösen legényt tartott, aki ölben vigye, mikor a grófnő tem-
plomba vagy sétára ment, nélküle egy perczet sem lehetett, 
mopszli nélkül élni sem akart . Rendes orvost tartott, aki na-
ponta jött megnézni, ha beteg lett, az orvos éjjel nappal az 
állatnál virasztott jó pénzért. Agya minden héten u j volt, 
évenkint 4000 f rankba került. — Egy újság megjegyzi, hogy 
Francziaországban legalább egy millió ily kutya van, me-
lyeknek tartása évenkint 4 millióba kerül, mely pénzen min-
den városban kórodát lehetne ellátni, ahol még nincsen. — 

A stuttgardi kamarában jul. 27-én 46 szavazattal 28 
ellenében határoztatott, hogy héberek nem lehetnek a városi 
tanács bizottmányának tagjai, mely a templomi javakról és 
az iskoláról gondoskodik. A héberek polgárjogot birnak, kö-
vetelték tehát, hogy az ágostai hitvallású templomokról és 
iskolákról ők is rendelkezzenek. — Lembergben pedig kö-
vetelték, hogy a ker. községi j avakban ők is vegyenek részt. 
Nem illemes ugyan, de mindenesetre okos gondolat. 

Angolországban társulat van a világ hegyeinek meg-
mászására, épen mint a leghosszabb farkú rókának elfogására. 
E társulat négy tagja, magas házból, Svajczba ment, hogy 
Cerin csúcsot megmászsza, melyen eddig senki sem volt. 
Meg is tették jul . 14-én. Felmentek, egy órát töltöttek a kis 
területű csúcson. Visszatérve egyik elcsúszik, leüti az előtte 
menőt, lerántja az utánna jövőt, a 7 mászóból 4 az 5000 láb-
nyi mélységbe zuhant. Si pro coelo tanta sustineremus. 

Sz. Péter és Pál napján az apostoli kamara a szent-
széknek fizetni szokott jobbágyi fizetéseket szokta beszedni. 
Nápoly e napon adott egy lovat, Piémont egy arany kelyhet. 
A lovat 1848-tól nem adták, a megtagadott ló elvitte a ko-
ronát ; a kelyhet sem adják, váljon el nem nyel-e ez is egy 
koronát? Az egyházi j avak égő tüz, melylyel kiki saját va-
gyonát felgyújtja, aki rabolja. A szentatya a renitensek ellen 
a szokásos tiltakozást ez évben is megtet te : „ut Deus erran-
tes in viam salutis revocet, atque ita cesset luctuosa rerum 
subversio, qua justitiae et Ecclesiae causa tantopere labefa-
ctatur ," ez volt a tiltakozás. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



II. Félév. 1865. 

TARTALOM: Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. 

i n . 

M i n d e n e k e l ő t t a n ö v e n d é k p a p s á g t a n á -
r a i l e g y e n e k s z a k a v a t o t t a k . 

Mi egy pap, különösen egy lelkipásztor az em-
beriségre nézve? — E kérdésre nem a szent atyá-
kat, kiknek szavai úgyis ismeretesek, de Lamartine 
szavait idézem: ,.Minden plébániában van egy fér-
fiú, kinek magának nincs családja, dé ki mindenki 
családjához tartozik ; kinek közbejötte nélkül se nem 
születhetünk, se meg nem halhatunk; ki az embert 
anyja kebléről karjaiba veszi és csak a sirnál bo-
csátja el ; ki a bölcsőt és a menyegzői nyoszolyát, a 
halotti ágyat és a koporsót áldásával megszenteli ; 
— egy férfiú, kit a kis gyermekek szeretni, tisztelni 
és félni szoknak, s még maguk az ismeretlenek is 
atyának hivnak ; kinek lábainál a keresztények lel-
kök legtitkosabb sebeit őszintén kitárják s a bánat 
legérzékenyebb könyeit sirják ; ki hivatalánál fogva 
minden testi s lelki fájdalom orvosa, a gazdagság 
s szegénység közti különbség kiegyenlitője ; kinek 
ajtaján felváltva kopogtat a gazdag és a szegény, 
— a gazdag, hogy alamizsnáját titkon nyújtsa, a 
szegény pedig, hogy azt pirulás nélkül elvegye ; ki 
anélkül, hogy a polgári társaságban bizonyos foko-
zaton állna, annak minden osztályával kapcsolatban 
van, az alsóbb osztályokkal ugyan szerény élet-
módja, gyakran alacsony születésénél fogva, a fel-
sőbbekkel pedig műveltsége, tudománya s szent 
hivatala által sugalt magasztos gondolkodásánál 
fogva ; oly férfiú, kinek joga van szólni mindenki-
hez, s kinek szava az ő mennyei küldetésének tekin-
télyénél s a hit erejénél fogva az értelem- és szivre 
egyaránt hat. 

E férfiú a lelkipásztor; senki több jót vagy 
több roszat nem tehet az emberiségnek, mint ő, a-

mennyiben teljesiti vagy pedig félreismeri az ő ma-
gasztos társadalmi hivatását." ') 

Már e rövid jellemzéskint is fönséges egy pap-
nak hivatása; hát ha még hivatalának egyéb pont-
jaiban tekintjük őt ! — A pap közbenjáró Isten és 
az emberek között : az eget lehozza az emberek kö-
zé, s az embert fölemeli az istenség felé, midőn a 
szentmiseáldozatban a láthatlan Istent csudásan 
megtestesiti, és hiveit áldozatában Istennek felajánl-
ja ; a pap a kereszténység örök fenntartója; mert 
„In den Priestern liegt die Fortdauer unseres heili-
gen Grlaubens; in den Priestern die sichere Bürg-
schaft der Zukunft unserer heiligen Kirche ; wenn 
das Kristenthum in angemessener, und für die Be-
dürfnisse der Zeit genügender Weise sich ergänzt 
und fortpfianzt." — A pap vezére, tanácsadója, ne-
velője- »-«épnek, s csak îfe ő féremtheti ujjá a fen-
itebb rajzolt erkölcstelen s hithideg népet, hogy en-
nek körében egy uj egélyes ország viruljon fel, — 
hol egy boldog s megelégedett nép fog lakni s ke-

') Il est un homme dans chaque paroisse, qui n'a point 
de famille, mais qui est de la famille de tous le monde ; sans 
lequel on ne peut naître ni mourir ; qui prend l'homme au 
sein de sa mère, et ne le laisse qu' à la tombe ; qui bénit ou 
consacre le berceau, la couche conjugale, le lit de mort et le 
cercueil ; un homme, que les petits enfans s' acoutument à 
aimer, à vénérer et à craindre, que les inconnus même apel-
lent mon pèr ; aux pieds duquel les chrétiens vont repandre 
leurs aveux les plus intimes, leurs larmes les plus secrètes ; 
un homme qui est le consolateur par état de toutes les misè-
res de l'âme et du corps, l'intermédiaire obligé de la richesse 
et de l'indigence ; qui voit le pauvre et le riche frapper tour 
à tour à sa porte : le riche pour y verser l'aumône secrète, le 
pauvre pour la recevoir sans rougir ; qui tient également à 
toutes les classes : aux classes inférieures par la vie pauvre, 
et souvent par l'humilité de la naissance, — aux classes éle-
vées par l'éducation, la science et l'élévation de sentiments, 
qui une religion philantropique inspire et commande, qui a 
le droit de tout dire, et dont la parole tombe de haut sur les 
intelligences et sur les coeurs, avec l'autorité d'une mission 
divine et l'empire d'une foi toute faite ! 

Cet homme, c'est le curé : nul ne peut faire plus de 
bien, ou plus de mal aux hommes, selon qu'il remplit ou 
qu'il méconnaît sa haute mission sociale. 

13 



resztényileg müveit emberek; hol nem fog ostro-
moltatni az ember részeges koldussereg csapataitól; 
hol üresek lesznek a börtönök s telvék a templo-
mok ; hol nem lehetend hallani szeméremsértó' isten-
káromlást, de annál több s diszesebb kül-istentiszte-
letet; hol mindenkinek tulajdona szent és sérthetlen 
leend; hol a törvények mint Istentől rendeltettek, 
tiszteltetni fognak, s nem bot, vasbékó, börtön és 
haláltszóró pallos fogják védeni a törvényeket, hanem 
belső vallásos meggyőződésből fog hajlani az akarat 
az engedelmességre, a közjó előmozdítására. — A 
pap végre őre is a népnek, melyet, mint jó pásztor 
a nyájat, szüntelen őriznie, s védbástyaként oltal-
maznia kell a koronkint felujuló politikai zivatarok 
ellen. Voltak, s talán lesznek idők, midőn megverik 
a pásztort, hogy a juhok szétzavartassanak, de a jó 
pásztor, ki nem béres, el nem fut nyájától, hanem meg-
védi azt a farkasok ellen, s csak szivvérén keresztül 
nyit utat annak életéhez. Dicső férfiú cl ki ilyenkor 
nyugott lelkismerettel s fölemelt fővel mondhatja: 

Nem remeg az, ki nem bűnös; 
Ha bot érné is testemet, 
Megtartom derültségemet : 
A bün, s nem a bünitélet 
Remegtetne csak engemet, 
Bűnös vagyok, haljak meg hát, 
Ha hivségem vétkül róják; 
De ha ily bünt halál érhet, 
Ezért halni büszke leszek.1) 

Ha ily tágkörü, ily messzeható hivatása van a 
papnak : mily szakavatott, mily ügyszerető s kedv-
vel működőnek kell lennie a tanárnak, hogy e fen-
séges munkakörre alkalmas egyéneket nevelhessen, 
nem szükséges fölemlítenem ; az ügy fontosságából 
önkint következik. 

Mióta az alexandriai encyclopoedisták nyomain 
készült trivium és quadrivium romjaiból fölépülének 
az e g y e t e m e k Abailarde, Irnerius és Constantin2) 

') ,Non è timor, dove non é delitto ; 
Serbero fra ' ceppi ancora 
Questa fronte ognor serena : 
E'la eolpa e non la pena, 
Che puô farmi impallidir. 
Reo son io ; convien ch'io mora, 
Se la fede error s'appella ; 
Ma per colpa cosi bella 
Son superbo di morir.' 

T) Abailarde Parisban a bölcsészetet és hittant, Irne-
rius Bolognában a romai jogot, és Constantin, a carthagói 
zsidó, Salermoban az orvos-tudományokat kezdék nyilváno-
san tanítani folyóbeszédi tanmodorban; s igy megalapiták 
az universitásokat a 11-ik és 12-ik században. 

úttörése következtében , átalán az a szokás dívik 
felsőbb tanintézeteinkben, hogy a tudori tisztségeket 
(baccalaureus, licentiatus, magister, doctor) csak a 
szabadalmazott testületek (universitates privilégia -
tae) adhatják, és igy maguk között bizonyos czéh-
szerüséggel birnak, s csak azt veszik fel czéliükbe, 
aki tudomány-remeket csinált ; s mint remeklőt al-
kalmatosnak szabadalmazzák a tanárságra. 

Ez ellen nincs kifogásom, kivált ha a fönczim-
zett testületek elég bátrak megróni az itt-ott felme-
rülő visszaéléseket, midőn valaki kedve, hajlama 
ellen kényszeríttetik tanárkodni; s azért soha sem 
is szerzi meg a tudós szabadalmat, s marad ,Ordina-
rius professor.' 

Hanem azt mégis megengedik a tudós szakfér-
fiak, ha kereken kimondom, mikép az a 23— 24 éves 
papocska, aki épen most vált el a nevelde falaitól 
s elméleti tudománya következtében tudori koszo-
rút nyert,1) még nem alkalmatos a tanárságra; s 
pedig mégis vajmi sokszor tüstént alkalmaztatik. 

Az ugyan tagadliatlan, hogy vannak ritka te-
hetségű egyének, kik már ifjú korukban több tudo-
mányt sajátitottak el, mint mások késő vénségükig; 
de egy az, hogy Quintilianként: .gratiae plurimum 
dictis seriositas affért' s ily seriositást a 23 — 24 
éves tanártól ama ,iuventus ventus' fogalom szerint 
nem is lehet kivánni ; — más az, hogy én, a fen-
nebb pengetett eszmék szerint, a tanári fenséges hi-
vatást kellő készület, bő tapasztalás, át-meg átérzett 
ügyszeretet, s valódi érettség nélkül nem is tudom, 
nem is akarom képzelni ; mert czélszerü tanrendszer 
mellett csak is az igy elkészült tanárok képesek 
szakavatott papokat nevelni. 

De meg lássák önök! nincs az életben csak 
egy mesterség, egy foglalkozás is, mely bizonyos 
előkészületet, gyakorlatot ne igényelne : lám , 
inasból lesz a mesterlegény , ebből mester , — 
gyógyszerész-gyakornokból válik a gyógyszerész, 
mikép a gazdasági írnokból a gazdatiszt, — jura-
tusból terem a nyakas prókátor, — de még öreg bé-
res sem lehet, aki előbb kis béres nem volt: és vál-
jon csak a minden mesterségek mestersége, a nép 
atyáit, Istenhez vezetőit, jelen s jövő boldogsága 
eszközlőit képező tanári hivatal lehetséges alapos, 
fokonkinti készület nélkül? 0 , nem! épen ez nem; 
mert ha valahol ,non datur saltus in natura :' ugy 

' ) Ez sem Pesten, sem Bécsben nincs. Hamar, ha 26-ik 
évkorában nyeri el. Szerk. 
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ez az a pont, hol a készületlenség csak is ,salto mortale'-t 
csinálhat. ') 

Meg aztán, még a tudomány nem elegendő, hogy va-
laki jeles, és sikerrel működő tanár lehessen, hanem ehhez 
még megkívántatik a nyugott kedély, béketűrés, nyájas 
bánás-mód, s a valódi ügyszeretet. — Mihelyt a tanár epés-
kedö, haragos és szeszélyes természetű, hagyja ott a tanszé-
ke t ; mert soha sem fog czéljának kellőleg megfelelni. 

Mindezek következtében e pontra nézve azt ajánla-
nám, hogy a megyés-püspökök, kikhez tartozik a tanár-ki-
jelelés, jó eleve kikutatva mind tudományát, mind kedély-
állapotát a tanárságra kijelelt egyénnek, ezt legalább három 
évre küldjék a tapasztalás és érlelés iskolájába ,ad curam 
animarum', s tegyék kötelességévé (ha ugyan van kedve ta-
nárkodni '?) hogy ez idö alatt készüljön a tudori koszorú 
megszerzésére;2) midőn pedig ezt már megnyerte, dolgoz-
tassák ki vele írásban, akár önerejüleg, akár másokból bön-
gészve,3) az általa választott s előadandó tárgyat,4) s azután 
bírálják meg, vagy biráltassák meg a tanári testület által, 
ha helybenhagyható-e vagy sem '? — Ha megüti az irott 
munka a mértéket, tudorkoszorus szerzőjét bátran fölereszt-
hetik a választott tanszékre ; s ha ő itt lelkismeretesen meg-
felel tisztének, hagyják meg e helyen mindaddig, mig bok-
ros érdemeinek következtében magasabb méltóságra érde-
mesnek találják ; mert valóban e díszes és nyugalomszerü 
állásra érdemesebbet alig gondolhatok, mint a tanárt, aki 
legalább húsz évig tisztét becsülettel viselte. 

Hogy épen tudorkoszorus tanárokat óhajtók, azon 
senki se ütközzék meg; mert én egy boldogult főpapnak 
azon mondását ,nolo ego doctores, sed doctos', csak a lelki-
pásztorságra nézve méltánylom ; hanem már a tudományok 
tanszékén csak koszorús férfiakat szeretek látni. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 10-én. A protestantismusnak arány fölött 

több eszközei, dúsabb forrásai voltak az önföntartásra, és 
terjeszkedésre. Angolország az ö tengeri hatalma, az ő hó-
dításai, az ő tekintélye, befolyása, beavatkozási szemtelen-
sége, az ő gazdagságaival a protestantismus szolgálatjára 
készen állott. S nem lehet mondani, hogy lusta volt, hogy a 
protestantismus érdekében mindent a világon meg nem ki-
sértett volna. Sőt inkább magunknak óhajtanok azon buz-
galmat, áldozatkészséget a világiak között, melyet az angol 
lordok kifejtettek. A kath. egyház csak a szegények egyes 
filléreivel és imádságával rendelkezett ; a protestantismus 
pedig a gazdagok kincseivel és hatalmával. Gazdagság és 

' ) A tanárok sokat tehetnek a nevelésre, kötelesek is tenni ; de 
stricte nevelést viszi a neveidei lelkiatya, és az elöljáróság. Hol össze 
vau kötve mindkettő, oda illik a tanárokról mondott Ítélet. Szerk. 

2) Ahol lehetséges. Szerk. 
®) Kívánatos volna ugyan, hogy minden tanár, nagyobb tekintély 

végett, író is legyen ; de mivel ,non est permissum cuivis adire Corin-
thum', elég lia szaktárgyát illöleg kidolgozni képes . 

*) Az egész világban bevett szokással ellenkezik, hogy minden ta-
nár saját munkájá t adja elő; Belgiumban az egész hittanrendszer, hét évre 
osztva, bevett és e czélra kidolgozott, kinyomatott tankönyv szerint tár-
gyaltatik. Próbálhat a tanár tankönyvet, ad ja ki, hálával fogadják, ha jó. 
Addig adjon elö kész tankönyvet. Sok visszásságok forrása lenne az a ján-
lott kísérlet. Szerk. 

hatalom mindkét elem, melynek e földön éles, hatályos élet-
csirája van ; szegénység, elhagyatottság oly állapot, mely, 
hogy valamit tegyen e földön, semmi életcsirát nem talál. De 
azon hatalomnak, azon kincsnek, melylyel a protestantismus 
rendelkezett, az egekben semmi életcsirája, az elmében 
semmi eszménye nem volt, azért, mikint Marshall mondá, a 
tóból egy békát sem húzott ki ; azon szegénységnek és ügye-
fogyottságnak, mely a kath. érdekeket előmozdítani akarta, 
nem levén e földön életcsirája, volt pedig az egekben, azért 
minden emberi számitásnak daczára bámulatos diadalokat 
vivott ki. Valahányszor a kath. ügyet, ennek előmozdítását, 
vagy csak védelmét emberi szempontból tekintjük, s teen-
dőinket e szerint szabályozzuk, mindig csalatkozunk. Non 
in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in osten-
sione virtutis et veritatis, mondá sz. Pál. Nem azt, minek 
életcsirája a földi viszonyokban lenni látszik, hanem mit sz. 
hitünk magas elvei sugalnak, kell irányul vennünk. Hol van 
mindazon tanoknak, melyeket a syllabus tartalmaz, életcsi-
rája e földön '? Nem időszerűtlennek sugdosták-e, vagy lega-
lább nem ijedtek-e meg rajta a katholikusok ? Hazánkban a 
politikai téren, kivéve cs. ap. királyi Fölségünk legmagasabb 
személyét, in partibus infidelium sumus. Merész állítás, ta-
gadja aki meri. 0 Fölsége pedig alkotmányosan országol, 
kivált hazánkban, mindent nem tehet ; sokat kell tennie, mit 
soha sem tenne. Isabella borzad az olasz forradalmároktól, 
mégis kezet szőrit velők, mint I. Ferencz, mint VI. Pius Bo-
naparte consultai. Isabella borzad a kőmivesektől, szintén I. 
Ferencz József, mégis annak komiveseket kell a kormányra 
meghívni; s nem kömivesek voltak-e cs. ap. királyunk mi-
niszterei. az állami eskün kivül, melynek értéke ismertetik, 
nincs más érvünk a tagadásra. A kath. fejedelmeknek a ko-
mi ves III. Napoléonnak, a kömives Vilmossal, a kőmives 
Lipóttal, a kőmives Victorral, a kömives német fejedelmek-
kel kell szövetségben, társaságban lenni. Terra deserta, in-
via, inaquosa a politikai, az állami hivatalnoki tér kath. ér-
dekeinkre a birodalomban, ezeknek a positiv, vagy inkább a 
positus életben csirája nincs, sőt visszhangja sincs. Vajha 
csalódnánk, de akik csalódásban akarnak marasztalni, két-
szer gondolják meg. Legatione pro Christo fungimur a po-
litikai téren. A hazát az egyháztól elválasztani bün. Elvá-
lasztják mások, sőt átkozottnak káromolják az egyházat a 
hazára ; ha semlegesek maradunk, nem ismételjük amaz át-
kot, de szerinte igazodunk. Pedig az átkot áldássá kell vál-
toztatni. Ha minden viszony kedvező volna hazánkban az 
egyházra, politikai térre lépve, felejthetnek a papot, az egy-
házit : de . . . hol a kedvező viszony ? hol a nem ellenséges ? 
Hol találunk pártot, melyhez tiszta lelkismerettel csatlakoz-
hatnánk ? melynek elveit vallhatnók, melyet hatalomra se-
gíteni nyugodt lélekkel mernénk? Párthoz csatlakozni annyi 
mint annak sorsát osztani. Ki fogja szivére venni, mit eme 
vagy ama párt teend ? Vegye, kinek bátorsága van, s álljon 
meg az Isten és az utókor ítélete előtt, mi nem Ítéljük őt, de 
nem is követjük. Neveztessünk saját testvéreinktől ugy, mi-
kint ellenfeleinktől a meghasonlás magszóróinak, Istenre és 
az utókorra vetett figyelemmel kimondjuk : meddig nem lesz 
saját kath. politikai elvünk, ezen kiművelt elméletünk, ez 
által zászló alá hódított kath. seregünk az országgyűlésen, a 
megyékben, az irodalomban, szégyen és vereség lesz osztály -

13* 



98 * 
részünk ; vereség, hozzá még gyalázat sírkőfeliratul. Most 
megverethetünk, de ha ez uton, mint említők, szerveződni 
nem akarunk, meg fogunk veretni jövőre is, unokáink is, és 
akik ezek után jönni fognak. Litera scripta manet ; nem tud-
juk, kinek sorain fognak az unokák merengeni. Fájlaljuk, 
hogy eddig nem műveltük más nemzetek példájára ; érzéke-
nyebben fájlaljuk, hogy ebben ellenmondást, reá testvéreink-
ben nagy hajlamot nem találunk. Testvéreink a hazában nem 
hóditliatnak, mivel az irodalom sem elvet, sem irányt, sem 
tárgyat nem ad. Adni látszik irányt, de ezt csak másban 
mutatja, nem magában. ,Éljen ezen párt ' ! Ez az irány. Med-
dig? ,meddig fogom jónak látni. 'Miben van a ,medd ig ' ? 
nem tudom. Mi lesz azután ? nem tudom. Az irány tehát = 
nem tudom ; nous sommes devant l 'inconnu, mi setét éj előtt 
állunk. Oculos habentes non videmus, aures habentes non 
audimus, manus habentes non laboramus, pedes habentes non 
ambulamus. Szaladjunk, kapjuk fel a menőnek ruhauszályát, 
kiáltsuk : ,én is veled vagyok,' akkor igazán hazafiaknak 
fognak mondani. Ha most máskint mernénk gondolkodni, a 
hazának ügyeit, bajait más elvből felfogni, kétségkívül haza-
fiatlanoknak kiáltatnánk ; de ha a sallangós lovaktól húzott 
szekér bélfáihoz csimbalkózunk, ha jó ideig a szekér után 
futunk, s az első válságos kérdésben a szekértől el kell sza-
kadnunk, nem fognak-e minket hazafiatlanságról vádolni ? 
Igen, hozzá meg is vetni. Mire vitt a bölcseség, mely minket 
oly politikai elvek társaságába vezetett, melyeknek életcsi-
rája volt ? Csak oda, hogy ezen elveket vallottuk, követke-
zéseiből, melyek kellemetlenek, sokat elutasítottunk, tehát 
renegátoknak, logikátlan politikusoknak kiáltattunk, kikkel 
szóba ereszkedni sem érdemes. 

Ahol csak a kath. világ hódított, nem a inult századok-
ban, hanem jelen századunkban, az utolsó évtizedben, min-
dig saját elve szerint, saját ösvényein haladott, s ott hódított, 
hol erre a földi viszonyokban semmi életcsira nem volt, vagyis 
hol épen az ellenkezőt lehetett volna várni. E század kezde-
tén Angolországban 100 protestánsra egy katholikust alig 
lelhettünk : ma minden nyolcz protestánsra egyet bírunk. 
Alig haladtuk meg a félszázadot, a két apostoli helyettnök 
helyet Angolországban bírunk 1400 felszentelt papot, 
7,500,000 katholikust, 1095 templomot, rendezett hierarchiát, 
200 kolostort, kórodákat, óvodákat, tanodákat. Mily eszkö-
zökkel nyertük ezt ? Aminek nem e földön volt életcsirája. 
1) A számkivetett franczia papok tudományossága, erényes-
sége Angolországban, mely az angolok előitéleteit megtörte ; 
2) az oxfordi tudósok kutatásai a kereszténység ös nyomait 
illetőleg, mely nyomozások azért tétettek, hogy a papismus 
ellen fegyverek gyártassanak; 3) az irlandiak kiköltözése 
által. A franczia és irlandi kiköltözöttek szegénységükben 
mit sem tehettek ; az életcsira után vizsgálódó ész legalább 
nekik semmi diadalokat nem jósolt volna Angolországban ; 
de ők saját elvet vallottak, tudták, mit vallanak, vakon nem 
indultak a menők után, tudták mit tegyenek, gondolat és ta-
nács nélkül nem mutattak a jövőre, mely szerint igazodja-
nak. A gyengék hódítják az erősöket mindig a katho-
likus világban. Az oxforti búvárlatok a kath. hit czáfolásaira 
irányoztattak ; nem volt Angolországban, ki velők verseny-
ben kutasson : a prot. kutatás a protestantismus czáfolatában 
végződött. A szegény irlandi kenyeret ment keresni ; az an-

glikánok nyújtottak kenyeret, de cserébe a kath hitet kö-
vetelték : az irek éheztek, munkát kerestek, múlt évi octo-
berben a prot. munkásoknak Londonban tiszteletet paran-
csoltak. 

Vigyük át figyelmünket Amerikába, az Egyesült-álla-
mokba. E század elején 25,000 katholikus volt egyetlen 
püspökkel, ki Washington tengernagynak testvére volt, a 
függetlenségi okmányt testvérével együtt aláirta. Az egy 
püspöknek alig volt 20 papja, közöttök Galitzin herczeg u j 
megtért Smith név alatt. Hogyan áll ma az egyház ezen ré-
sze? Hiteles adatokra nézve egy okmány van az 1857-ben 
kiadott,Métropolitain catholic Almanach,'melyhez még,Afton-
bladet' lapot vehetjük 1855-ből, és Baird prot. által készített 
,Almanach officielt,' melynek elsejét ,Civiltà cattolica' hasz-
nálja, az utóbbi kettőt ,Missions' czimü munkában találjuk. 
Aftoribladet irja 1855-ben : „Tiz év előtt a katholikusoknak 
majdnem semmijök sem volt ; ma egy milliárd dollárral ren-
delkeznek. Az államok függetlenségét nem veszélyeztetik, 
sőt a köztársaságnak legszilárdabb oszlopai erős hitök, 
szigorú fegyelmök, s példás erkölcsük miatt " ' ) Sok secta 
van Amerikában, számra egy sincs hasonló a katholikusok -
hoz, egy sem mutathat fel 5 millió hivet. Ötven év előtt 
25,000, ma 5 millió katholikus. „A katholikusok csak a né-
gereket téritik meg és a kitűnő tudósokat," irja Baird. 2) 

A protestantismus számtalan töredékei Amerikára ro-
hantak, saját hazájuknak kiáltották, s mire mentek ? Szaka-
dozottságra, melynek végső ága a spiritisme, és az atheusok. 

A kath. egyház állása 1857-ben, tehát 8 év előtt ez volt 
Amerikában : 

Evek. 
Me-
gyék. 

Apos-
toli he-
lyette-

sek. 

Püspö-
kök. 

Tem-
plomok 
kápol-
nák . 

Egy-
házi 

intéze-
tek. 

Colle-
giu-
mok. 

Papok. 
Elemi ta-

nodák. 

1808 1 — 2 68 2 1 80 2 

1830 11 — 10 230 9 6 232 20 

1840 16 — 17 oo
 

to
 

13 9 482 47 

1850 27 — 27 1778 29 17 1081 91 

1854 41 2 39 2458 34 20 1574 112 

1857 41 2 39 2882 35 29 1872 134 

(Folyt.) 
ADA, jul. 24-én. A lapok sokat irnak a színházról, 

szólok hát én is valamit róla, illetőleg egy színműről, ha 
főtiszt, uraságod szerkesztői vörös irkája megengedi. 

Néhány évvel ezelőtt bizonyos primitialis sz. beszéd-
ben többek közt az is mondatott az uj misés papnak, hogy 
akkor is kell az Ur igéjének kétélű pallosát minden emberi 
tekinteteken fölülemelkedve villogtatnia ; ha látja is, hogy 
az emberek készebbek két három órát tölteni a színházban, 
mint ennek harmad, negyed részét az isteni szolgálaton. Bi-
zonyos rendkívüli hallgató nagyon megütközött e szavakon, 
nagy lelkesedéssel odavetvén azt az annyiszor ismételt phra-
sist : a szinház az erkölcs iskolája. 

Nem hittem ugyan egészen a jó urnák, mert már ak-
kor ismertem az erkölcs fendicsért iskolájának néhány ta-

' ) Les Missions p. XI. 
*) Les Missions p. X H . 
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nárát, kikről mint megugrott deákokról és exszabólegények-
ről bizony kevés jót tehettem föl. Minthogy azonban a szín-
műről azt tanultam, hogy ennek czélja : mulattatva oktatni 
«s a nézők indulatait tisztítva nemesbiteni (Szvorényi, Ekes-
szólástan. 179. 1.), Pesten megfordulván egykor, melynek 
ugyan már jó ideje, meglátogatám a színházat is, gondol-
ván, hogy hozzám is — mint már az Ur Jézus Krisztustól 
auctorizált erkölcstanárhoz hozzám illik az erkölcs iskolájá-
ban megjelenni. A praelectio tárgya történelmi volt, ,Mátyás 
fia' czimü színdarab adatott, melynek szerzője Szigligeti. 

A darabnak művészi szempontból való bírálásához 
nem fogok, hisz már jó rég volt, de hozzám nem is tartozik, 
senki sem veheti azonban rosz néven, még az illető szerző 
sem, ha egyházam és az igazság érdekében magára a da-
rabra némi észrevételeket tenni bátorkodom, ha kissé későn 
lenne is ; hisz Veritas semper eadem manet, aztán meg az ily 
külső munkások nem akkor irnak, mikor van miről, vagy 
kedvök volna, hanem mikor a körülmények engedik. 

Korunkban igen megszokott dolog az, hogy ha valahol 
férczmüre akadnak, melyben oly dolgokat fedeznek föl, me-
lyekkel az egyháznak, a kath. tekintélyeknek egy oldaldö-
fést adhatnak, egész mohósággal fölhasználják, sőt à la Re-
nan csak conjecturázva még adnak is hozzá valamit, hogy 
minden jobban sikerüljön. Hogy e nem egészen, — de tán 
félig sem — dicsérendő tulajdon Szigligeti urban is megvan, 
azt ugyan már I I Rákóczyból is tudtuk; azonban e darab-
jából újra világosan láttuk. Pedig katholikus országban, te-
hát kath. hallgatóság előtt egy kissé tán mégis több tiszte-
letet érdemelne az az egyház, még akkor is, ha Renan-
kint mint a régiségek őre volna is csak tisztelendő ,-1) mert 
hisz magok a protestánsok vallomása szerint is ez volt, mely 
a vad hóditók önkénye ellen biztosságba helyezé Európát. 
Ez volt, ki a humanitás és tudományosság sz. lángját ápolá 
akkor is, midőn ugy látszott, hogy a társadalomból minden 
jó és nemes száműzetett. 2) Meg azok az egyházi tekinté-
lyek, ha már sz. István szavaira nem figyelne is, midőn ez azt 
mondja : ,Noli tangere Christos meos,' még ha Heine tanít-
ványa is, ki , ha jól emlékszem , vad gustusában az 
utolsó barát bélével szerette volna az utolsó papot megfoj-
tani, 3) mindenesetre tiszteletet parancsolnak, kivált nálunk, 
hol épen mindig az egyháznagyok voltak a hon oszlopai, tá-
maszai, hol nincs közhasznú intézet, mely életét, vagy vi-
rágzását nekik ne köszönné ; hol alig van vidék, vagy vala-
mire való város, mely nagylelküségöknek tanuja, keresz-
tény szeretetöknek bámulója és áldója nem volna. Azonban 
ki tehet arról, ha Szigligeti ur mindezt figyelembe sem veszi, 
hanem kedvét leli abban, ha félszárig érő reverendában, 
piszkos sárga csizmában meghurczoltathat egy vagy más 
főpapot a színpadon, amint ez történt e színdarabban, mely-
ről szólok, Dóczy egri püspökkel, és pedig oly aljas szerep-
ben, hogy szinte az aesthetikai ízlést sérté. 

De azt mondja tán, hogy nem oka ő ennek, mert hisz 
csak tényeket hozott fel. De hol vannak e tények megírva? 
Volt idő, midőn Szilágyi Fereucz ur is beszélt tényekről, de 

') Religio 1863. II. félév 44. sz. 347. 1. 
*) Luden Alig. Gesch. der Völk, und Staaten. Jena 1824 II Auflag 

3. H. 153. s. 
®) Groschenbibliothek. 

melyek forrásai a budai népszínház repertoirejában nyug-
szanak. ') Aztán meg ha igazán tények volnának is, ha Já-
szay Pál azt mondja is, hogy az iró a történetből semmit el 
ne hallgasson, ami igaz;*) mi mégis ugy tudjuk, hogy: „Etsi 
historiarum prima dos sit veritas, non tarnen ipsarum dos est 
impia et vana garrulitas. Plurimum quippe diversa sunt: vera 
inficiari, et omnia, quae gesta sunt, in lucem proferre."3) 

Ha a pökhendi irályból szabad következtetést vonni, 
Heltay a megmondható, ez már pedig tán csak azért is te-
kintély, mert hisz Wittenbergben tanult, oly liberális volt, 
hogy katholikusból lutheránussá, lutheránusból kálvinistává, 
kálvinistából unitáriussá lett. 4) Azonban Katona, Palma, 
Szalay, Horváth, Szekér sehogy sem beszélnek Szigligeti 
uram malmára, sőt ezek is, meg mások is Dóczyról épen 
ellenkező és majd mindenkép kedvező véleményt táplálnak. 

A darabban Dóczy ugy állíttatik elő, mint legaljasabb 
képmutató, ki Mátyásnak szemébe mindent igér, mellesleg 
azonban máson dolgozik ; ugy állíttatik elő, mint hitvány 
önérdek hajhász, kinek lelkismeretére és képére ráfér, hogy 
az adott szó szentségével nemcsak maga ne törődjék, de 
másokat is annak megtartásáról lebeszéljen, és hazájára, 
annak vesztére ráhozzon egy dobzse királyt. 

De lássuk most a történelmet. — 
Mátyás, törvényes örököse nem lévén, kire annyi vér 

és áldozatokkal szerzett nagy birodalmát hátrahagyja, a sok 
szép tulajdonnal fölruházott János herczeget szerette volna 
maga után a trónra emelni, e czélból több intézkedéseket 
tett, és az ország rendeit is felszólitá, hogy Ígérjék meg es-
küvel, miszerint holta után Jánost fogják uralni. Mátyás 
Dóczyt halálig szerette, és ez nála primum locum obtinebat,5) 
és viszonyt Dóczy is tisztelte, szerette Mátyást, mint nagy 
vallásos fejedelmet, innét több mint valószínű, hogy Mátyás 
és János nem csekély bizalmat helyeztek benne, azonban, 
hogy komoly igéretét is bírták volna, sehol sem olvasom ; 
mert ha igen, váljon a nádori méltóság hatalmas képviselője 
nem lett volna-e képes Jánosnak a Blanka atyjától leendő 
neje számára annyira ohajtott kijelelést a korona örökös-
ségre eszközölni ? 

De még ha igéretét adta is, ez esküvel nem szentesit -
tetett, mert Bonfinként nonnulli juramentum declinaverunt ; 
mely nonnullik közé, miután az ellenkezőt Szigligeti sem 
meri állítani, Dóczyt is méltán sorozzuk. 

Ez igéret, ha mégis volt, akármilyen volt, csak azon 
föltét mellett állhatott : ha a haza jövője engedi. S igy ki vá-
dolhatja Dóczyt ? Utólagosan könnyű okoskodni. Pálma azt 
mondja,6) hogy Dóczy „sincero patriae juvandae studio in-
census" volt. Mint ilyennek tehát minden körülményt figye-
lembe kellett vennie. Tudta, hogy a küludvarok már a nem 
fejedelmi házból származó Mátyásra is mily kancsal szemmel 
néztek ; látta, hogy Jánosnak trónra emelése ezeket még in-
kább fölzúditaná. Aztán még mi tagadás benne, az ország-
ban is voltak olyak sokan, kiknek János 3ehogy sem volt 

' ) Dehogy nyugosznak, vándorolnak, s talán Adára is eljutnak. Sz. 
J) A magyar nemzet napjai, a mohácsi vész után. — 
») Kovács Morális. P . II ; 1. 2 ; p. 84. — 
*) Haneri . Adversaria, p. 205. — 
4) Bontin. Decad. 2. 1. 1. 
•) Notitia Ker. Hung. p. 308. 
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inyökre ; részben azért, mert a nagy Mátyásnak fia volt ; 
részben és főleg azért, mert ilyen (természetes) fia volt. 

Ily körülmények közt Dóczy „ne quid detrimenti res-
publica capiat, comitia convocat," ') beszél de nem Ulászló 
vagy Albert mellett, hanem az egyetértésre inti földiéit és 
„quum publici parentis ore loqueretur, huius apud omnes us-
que adeo valuit oratio, ut jurejurando omnes adigeret, uno 
se consensu regem creaturos."2) Azonban átok fogta meg a 
magyart, mert ez soha össze nem tart. Rozgonyi3) Albert 
mellett küzd ; Ujlaky János mellett szájaakodik, a harmadik 
Miksát, a negyedik Ulászlót uralná. Tessék tehát eligazodni ! 
s még hozzá, az a fenyegető hir terjed az országban, hogy 
Miksa és Albert az ország megosztására szövetkeztek. 

Ki lesz a megmentő ? 
Jönnek a cseh követek s rábeszélő tehetségük minden 

erejével magasztalják Ulászló bölcseségét, húsz évi ország-
lás alatt szerzett tapasztaltságát, vallásosságát, életszentsé-
gét, érett korát.4) Elmondják, hogy mily szerény, igazságos, 
és mértékletes, ugy hogy : „habita Boemorum oratione, non 
solum, qui de republica bene sentiebant, sed qui largitionibus 
et promissis onerati fuerant, inversosque animos habebant, 
tacita Uladislao suffragia reddere cogebajitur." 

A keresztény méltányosság minden körülményben azt 
ta r t ja ; si factum non potes, excusa adminus intentionem. 
Mily erkölcstanár tehát az, ki még mikor a tényt magát is 
lehetne menteni, gyanusitgatásokkal jő elő, sőt egyenesen 
ráüti cliense homlokára a jellemtelenség szégyenbélyegét? 

Igaz, hogy Palma is beismeri, miszerint Dóczy Újlaki 
Lörinczet, és Zsigmond pécsi püspököt le akará beszélni Já -
nos pártjáról. De miért ? Mert pene soli res Joannis Corvini 
tuebantur,"4) és ez mind nemcsak amúgy alattomosan tör-
tént, mert hisz magának Jánosnak is ajánlá a békülékenysé-
get, „nec spe sua frustratus est; quum Studium et industria 
cum probitate conjuncta magna ex parte fort una ta esse 
sólet."6) Hogy Beatrixtól jutalom fejében Revistye neki lett 
adományozva, az csak azt bizonyítja, hogy Dóczynak Bea-
trix királynő előtt érdemei voltak ; de azt, mintha ö ezért 
dolgozott, s oly arczátlan utakra vetemedett volna, mint a 
színdarab előadja, csak Szigligeti ur állítja; mert másnak a 
lejébe nem megy az bele, hogy lehessen ily hitvány önha-
szonkeresést és Bontín ezen szavait összeegyeztetni : „Tem-
pla, aedesque magnificas erigebat, pauperes et calamitosos 
mira benevolentia complectebatur. Ita vixit, ut non suae, sed 
alienae utilitati vixisse videretur." Az Ur Jézus pertransiit 
benefaciendo s ugyanaz a nép, melynek halottait feltámasztá, 
betegjeit meggyógyitá, crucifiget kiabált és a bírónak mondá : 
Si non esset hic malefactor. 

Mátyás Hamburgnál pénzcrizisbe jött, ha rögtön nem 
jö segély, az ostrommal kénytelen lesz fölhagyni, és ime, 
megjön Dóczy, elűzi a király homlokáról az aggály okozta 
fellegeket, ötezer emberrel, tetemes pénz- és élelemmel se-
gítvén a királyt. Ha Dóczy oly haszonleső volt, hogya n van, 

') Katona tom. 17. p. 3. — 
2) Bonfin. Decad. IV, 1. 6, p. 665. — 
3) A színdarab Báthoryt mond, azonban tán Katona hist, eritica. 

tom. 17, sz. 98, több hitelt érdemel. 
Lásd Katona hist, erit. t. 17, sz. 11. — 

5) Not. hung. p. 309. -
6) Katona i h. p. 37. 

hogy a király kegyét, melyet már előbb is birt, de most még 
inkább kinyert, nem tudta fölhasználni? A nagy Mátyás 
első tanácsosának erre támasza is lett volna. De még a király 
holta után ő volt nádor és királyi helytartó, s olvassuk-e csak 
valahol is, hogy méltóságával saját anyagi hasznára visszaélt 
volna? pedig a tér nem volt előle elzárva, hisz nemzetének 
is birta határtalan bizalmát. 

Hogy a szegény János herczeg ellen alattomos utakra-
vetemedett volna, azt igen igen bajos lenne bebizonyítani. 
Szalay is csak azt állítja, hogy Dóczy Ulászlóhoz pártolt. 

A születési szenny, meg mint Tubero állítja, a Beatrix-
xali egyenetlenség és saját lágysága, melyről Szalay1) em-
lékszik, foszták meg Jánost az annyira remélt tróntól. Melyre 
nézve még gr. Teleky József is, aki pedig Szigligeti ur előtt 
elég nagy auctoritás, azt mondja : „Bonfin el akarja velünk 
hitetni, hogy Korvin mindenekben dicső atyjához hasonlított ; 
de rövid életének egész folyama , mely szelídséggel ke-
vert gyöngeséget, határozatlanságot árul el, eléggé megezá-
fol jaőt ." — 

De ebből legyen elég ennyi, hanem ide csatolok rövi-
den még más valamit is. 

Főpapról szóltam, újra főpapról szólok, már csak azért 
is, mert ez megyémnél fogva közelebbről is érdekel. 

Tomoryról ugy látszik szintén a vallást is divat sze-
rint változtató Heltay után annyira rosz vélemény terjedt 
el, hogy a különben nem rosz szellemű Kisfaludy is igy éne-
kelne : 

Tomory büszke vezér, mért hagytad el érse-
ki széked ? 

Nem halt volna hazánk disze s virága veled.2) 
Jászay Pál : ,A magyar nemzet napjai a mohácsi vész 

után' czimü könyvében3) igy jellemzi Tomoryt: „Az erdélyi 
származású, jó nevelésű, becsületes és szentéletü, (körül-
belül 49 éves) kalocsai érsek Tomory Pál, mivel 2 évet a 
szent Ferencz szerzetében vagyis szürke (?) akkori néven 
cseri barátok zárdájában töltött, egyszersmind hadban, fegy-
verforgatásban, mit egész életében gyakorolt, igen jártas 
volt, köznyelven cseri barátnak hivatott, — a legjobb aka-
rat, s hő honszeretet jellemezte őt, több évig egyedül tartotta 
fönn az ország határszéleit a török ellen , s 20—22 ezer 
forint jövedelmét egészen ide költötte „Heltay azonban Pe-
rényi Ferenczet igy beszélteti az ország gyűlésen : Látom, 
hogy erővel meg akartok ütközni, — Pál barát neki viszi a 
sok jámbort. A magyar eddig csak 10000 vértanút tisztelt, 
ezután 20000-et fog ünnepelni, kik az országért viva, mind 
levágatnak. Küldjétek Brodarics Istvánt Romába kérni a 
pápát: irja be a húsz ezer vértanút a keresztény naptárba."4) 

Szuliman naplójában is előre merészségről vádoltatik 
Tomory, mint olyan, ki egyházi szolgálatra lévén hivatva, 
tisztéhez nem tartozó vállalatba vágott. Jól esett azért ft. 
Pauer János urnái5) bebizonyítva látni, hogy a) Tomory 
csak szigorú parancsra fogadta el a fővezérséget, b) Azok-
nak, kik Tomoryt fővezérül kívánták, alapos okuk volt az ő 

' ) 3. k. 355. 1. 
L. a Mohács czimü költeményt. 

3) I füzet, 7. lap. 
*) u. o. 10. lap. 
5) Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében 259—265 lap_ 
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vitézségében bizakodni, c) Tomory az ütközetet meggondo-
latlanul nem sürgette ; és d) a rábízott hivatalt ugy viselte, 
mint fővezérhez illik Pauer Broderik, Istvánffy és Smitth 
után megy, akik pedig tán elég tekintélyek. Csakhogy az a 
baj , hogy most kevesen keresik azt, mi igaz, hanem inkább 
az t aka r ják igaznak, mi nekik tetszik. 

Tomcsányi János. 
K O N S T A N T I N Á P O L Y , jul. 8-án. Négy hónap óta 

különös vitatkozási tárgy foglalja el, és osztja meg az ör-
mény nem-egyesülteket. A kérdés lényegben vallási, és a 
vitára mi adtunk alkalmat. Egyik levélben ugyanis emlitést 
tettem valami Dérojentz Bursali úrról, egy örmény lap szer-
kesztőjéről, kit tudósnak, és a nemzetebeli szabadonczok 
bátor ellenének neveztem, és hajlandónak az unió felé kö-
zeledni. Most már ama szabadelvű lapok ezt felhasználván 
neki álltak, és arról vádolták, hogy öndicséretét maga mondta 
tollúnk alá. Nem volt nehéz Dérojentz urnák magát védeni, 
tet te is három czikkben, melyek czime : ,egy vallomás.' Ha-
nem némileg zavarba hozta, hogy oly helyeslés ellen védje 
magát, minő a miénk volt. Mi azt mondtuk a többek között, 
hogy többet ért volna az örmény nemzet jövőjére nézve, 
hogy a romai egyházzal egyesülve maradjon a chalcedoni 
zsinat idejében, mint tőle elválni. 0 ugylátszik, először is 
nem látszik felfogni, hogy romai annyimint katholikus vagyis 
általános, és hogy e szavak egyértelműek. A mai tudomány 
színvonalán már nem menthető ki többé nemzetének ama 
kimentése, hogy a chalcedoni zsinatot nestorianismusról vá-
dolja. D. ur is bevallja, hogy a keresztény dogma ama zsi-
naton határozottan mégvédetett . Csak abban téved, hogy 
eme zsinatot kizárólag g ö r ö g n e k tekinti, miután eme 
gyülekezet épen ugy neveztethetik r o m a i n a k is, mint 
amelyen a pápa küldöttei elnököltek, amit az ott jelenlevő 
görög püspökök meg is értettek, midőn felkiáltottak : ,Ez 
atyáink hite, ez az apostolok hite, ez közös hitünk ! Szent 
Péter Leo pápa szája által beszélt, mindannyian imígy hi-
szünk. ' — Sajnáljuk, hogy a szerkesztő ur megállott a fél-
úton, mint Pusey, anélkül, hogy a czéllioz eljutott volna. — 
Moldva- Oláhország e perczben nyiltan kitünteti az úgyne-
vezett nemzeti, v-agy szakadár egyházak sorsát. A táviró 
tudósit, hogy ott a követek háza, és a senatus helybenhagyta 
azon törvényjavaslatot, mely szerint a fejedelem jogában 
leend a püspököket és érsekeket kinevezni, és letenni. Oh ; 
fogják mondani ami szabadelvű politikusaink, mily boldog 
ország, hol néhány fehér golyó (szavazat) elég arra, hogy 
a fejedelemből pápát is csinálhassanak, kinek lábai elé te-
reljék a püspökséget! íme ez is az alkotmányos kormányzat 
édességei, és szabadságai közé tartozik. Szigoruabbak len-
nénk egyébiránt Couza fejedelem irányában, ha nem volna 
okunk reményleni, hogy eme mesteri vágás által határozottan 
akar t szakítani a konstantinápolyi és szentpétervári photiusi 
egyházakkal , és uj alapon szervezni az övét, mintegy átmene-
tet képezvén, mely idővel és Isten malasztjával az igazság 
központja felé vezethet. — Azoknak kik birodalmunkban az 
unió felé hajólnak, még folyton küzdeni kell. Hivatkozhatunk 
e tekintetben Stragovo falura Macedóniában. Két év előtt 
az áttérést elhatározta, és azóta folyton tiirni, küzdenie kell-
E g y ideig pap nélkül kényszerült lenni, a mezőről hazatérőkre 
orgyilkosok lőttek, a többször emiitettstromitzai görög püspök 

főnökeik közöl többeket elfogatott, s mindezek daczára 
állhatatosan megmaradtak hitökben. A nevezett püspök 
néhány hét előtt a török alkormányzó és több csendőr kí-
séretében, tehát fegyveres erővel jött, hogy hitehagyásra 
kényszerítse őket. A férfiak erre mind a hegyek közé mene-
kültek, csak hármat sikerült részint fenyegetés részint Ígé-
ret által a szakadárságra bírni. Egy 84 éves öreg embert 
megkínoztak, és megfullasztással fenyegették, ha nem tér 
vissza az orthodoxnak nevezett vallásra. Mikint az oroszok 
Lengyelhonban, ugy itt is a szakadárok, mivel Husni basa — 
ki felvilágosodottnak és előrehaladottnak tartat ik — pár-
tolja őket, erőszakot használnak czéljaik elérésére. Az itt 
levő angol ügynök, ki a franczia consul elutazása óta, a f r a n -
czia érdekek megvédésére is volna hivatva, már csak azért 
sem pártolja az unióra hajlandó bolgárokat, mivel ő protes-
táns. Igy történt, hogy néhány bolgár, k ik a szakadár egy-
házat odahagyták, de látták, hogy a katholikusok pártolás-
ban nem részesülnek, protestáns hitre tértek. 

IRODALOM. 
E m l é k k ö n y v s t b . 

Második m ü : a z e g r i e g y h á z m e g y e a l a k u -
l á s a , B a l á s s y F e r e n c z f e l n é m e t h i p l é b á n o s -
t ó l . Szerencsés tapintatra mutat e tárgy választása, s még 
ügyesebb kézre annak kidolgozása, melylyel ez Emlékkönyv 
jelentősége, nem különben a történeti tudomány, mintáz ün-
nepély szempontjából fölötte emelkedik. 

Az ünnepély szempontja e tárgyra nézve abban rejlik, 
hogy ez egyházmegye is, mint az ünnepelt főpásztor jegyese, 
az ő vőlegényéuek aranymennyegzős ünnepén felmutattassék; 
a történeti tudomány szempontja pedig abban, hogy ez egy-
házmegye eredeti keletkezésében, s utóbbi alakulásában a 
valódi, történeti igazság napfényre jöjjön. 

Az iró előtt e tárgynál a logikai rend felfogása szerint 
1-ször is ama kérdés merült fel : k i v o 11 a z e g r i 

p ü s p ö k s é g a l a p i t ó j a s m e l y i d ő r e e s i k a n n a k 
a l a p í t á s i k o r a ? 

Ami annak alapitóját illeti, kétségbevonliatlan történeti 
igazság, hogy az nem más volt, mint sz. István, az első ma-
gyar király, kinek az egri püspökség alapítása, nagyobb-
szerü müveinek egyike, amint ezt Béla magyar király 1261-
ben kelt oklevele bizonyítja ; de hogy melyik évben alapít-
tatott ál tala? ezt már nehéz kinyomozni, mond az iró; mert 
amit e részben régibb Íróink mondanak, régibb adatokkal 
nem bizonyítják, sz. István alapitó levele pedig, melyre biz-
tosan lehetne hivatkozni, valamint az egri székesegyház 
egyéb írott emlékei, a ta tár járás folytán, melynek maga 
Eger a főtemplommal s püspöki lakkal együtt áldozatul esett, 
elvesztek. 

E szerint szerzőnk csak annyit mond igen tapintato-
san : hogy sz. István e püspökség felállítását még 999-ben 
kitűzte, de müvét 10, vagy 11 év múlva végezte be, s igy e 
püspökség alapítását az 1000 és 1010 között eső időszakra 
tehetni. 

Nevezetes még, amit itt a székes főtemplom, és püs-
pöki lak építésére vonatkozólag állit ; íróink, mond, amit itt 
oly határozottan állítanak, hogy azt is sz. István épitette 
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volna, merő feltevésen alapul, amiről itt kételkedni nem le-
het, az : hogy sz. István az egri püspökségnek alapitója, s 
mint ilyen lehetett székesegyházának is legalább közvetett 
alkotója. 

Ér tekezésének 2-ik pontja alatt azt vizsgálja: ki volt 
az első egri püspök ? 

Mire azonnal bevallja őszintén a legnagyobb nehézsé-
get s kétséget, mely ez iránt támad. Ebben iróink, úgymond, 
egymással részint ellenkeznek, részint kételkednek. Ugyan-
is mások sz. Buld vértanút, mások ellenben Catapránt , vagy 
mint némelyek ir ják, Katapánt ta r t ják legelső egri püspök-
n e k ; mások ismét e két vélemény közt ingadozván, majd sz-
Buld, majd Cataprán elsősége mellett nyilatkoznak ; néme-
lyek pedig még azt is kétségbe hozzák, hogy sz. Buld egri 
püspök lett volna. 

A többi irók között Schmitth az, ki szerinte Szörényi 
Sándornak a régi történelmi kútfők fáradhatlan nyomozójá-
nak állítására vonatkozván, Catapránt tar t ja első egri püs-
pöknek, sz. Buldot pedig az egri püspökök között harmadik-
nak, eléje tévén még Bonitaczot ; azonban mivel biztos adata 
e tekintetben egy irónak sincs, s mivel maga Schmitth sem 
véli még eldöntőnek Szörényi állítását, szerzőnk mindaddig, 
mig Szörényi adata világosságra nem hozatik, s hitele meg 
nem állapittatik, hajlandóbb azokkal tartani, ki sz. Buld első-
ségét vitatják. 

És Katonát, ki sz. Búidnak még egri püspökségét is 
kétségbe vonta, helyesen megczáfolván, ekkép nyilatkozik : 
habár kérdésbe hozhatni is sz. Búidnak időszerinti elsőségét, 
de a szent hitért szenvedett vértanusága kimutatja s igazolja 
érdem szerinti elsőség-s szentségét, melylyel netalán i elődeit 
megelőzte, s ezen egyház keletkezését, s az egri püspökök 
névsorának kezdetét megdicsőítette. 

Harmadik : a k á p t a l a n . 
í rónk nyomozásából itt az tűnik ki : hogy a káptalan 

tagjai idő szerint majd többen, majd kevesebben voltak, 
néha harminczhatan is ; azonban, mivel II . Márton püspök a 
kanonokok számát húszra szállitotta le, igen hihető, úgymond, 
hogy a sz. István által alapított káptalan eredetileg szinte 
húsz tagból állott, s nevezett püspök e részben az alapító sz. 
király szándéka szerint j á r t el. 

N e g y e d i k : a z e g r i e g y h á z m e g y e t e r ü l e t e . 
E pontban a szerző, ugy szólván kézzelfoghatókig de-

ríti fel, mikép ez egyházmegye területét eredetileg eme nyolcz 
vmegye képezte, úgymint : Borsod, Abauj, Zemplén, Ung, 
Szabolcs, Zaránd, Külső-Szolnok, és Heves. 

Ez állítását ő sz. István alapító levelének hiányában 
IV. Bélának 1261-ben és V. Istvánnak 1271-ben kelt ado-
mány-leveleire fekteti . 

IV. Béla ugyan emiitett oklevelében nem sorolja elő 
azon megyéket, melyekre az egri megye ki ter jedt , de azt 
mondja, mikép a tizedjog ezen egyház alapítása óta ezen 
egész egyházmegyére kiterjedt; de V. István már név szerint 
elősorolván azon megyéket, melyekre az egri püspöknek ti-
zedjoga kiterjedt : világos, hogy kezdetben csak is amaz elő-
számlált vármegyék képezték ezen egyházmegye területét. 

Ezen V. Istvánféle oklevél Ugoesát és Bereghet is em-
líti, de nyíltan kiteszi, mikép ezek azelőtt a szent királyok 
vadászó erdői voltak, s csak későbben az ő elődei, úgymint 
III . Béla és II . Endre király által adományoztattak az egri 
egyházmegyének. 

Mi e műre röviden annyit mondunk : hogy az több tör-
téneti igazságot hozván napfényre, s több történelmi tévedé-
seket igazítván rendre, méltán megérdemli az irodalmi be-
cset, s tanúsítja, hogy szerzőjét geniusa a történelem avatott-
jává kente fel, mely kenetnek illata, mikint eddigi müvein r 

ugy ez utolsón is áradoz, s pedig oly szende irói modorban, 
mint maga a történeti igazság. Benne az egri egyházmegyé-
nek oly történészét birjuk, ki szinte megérdemli az „egri"^ 
nevet. (Folyt.) Tariczky Endre. 

VEGYESEK. 
E g y mexicoi önkénytes levelében tudósit egy társának 

haláláról, kit a sok rhum ivása ölt meg. Tábori lelkész hiá-
nyában az őrnagy áldotta meg a tetemet, imát mondott, 
azután következő szavakat intézett a legénységhez: lát játok, 
idáig ju t a részeges, vegyetek példát róla; annyiba került 
már ezen ember, és most meghal ! 

Coppi Antal olasz áldozár egy régi okmányból kővet-
kező érdekes számlát közöl: 1437-ben, midőn a laterani fő-
egyház felavattatott, lakoma tartatott a pápai helyettnök, a 
kanonokok , és egyéb beneficiatusok költségén, kiadatott : 
pro pane, bolonenos 8 ; pro tribus petitis cum dimidio (vini) 
ad rationem quadraginta denariorum, bolonenos 21 den. 8 ; 
pro carnibus vitellinis bolonenos 16 ; pro duobus pollastris et 
ovis positis in eis bolonenos 6 ; pro uno paro probaturarum 
bolonenos 6 ; sumant florenos 1 et solid 43. — Olcsó világ, 
kevés igény ! 

Belgium püspökei Malinesben egybegyűlvén Sterckx 
bibornok elnöklete alatt, a lőveni egyetem rectorává egy-
hangúlag főt. Laforet kanonok urat, a bölcsészeti ka rban 
tanárt , ő szentsége titkos kamarását, és az Adorján-féle col-
legium elnökét választották. Ezen kinevezés, mely némileg 
pótolja a de Ram halála által okozott vesztességet, örömmel 
fogadtatott mindazok által, kik a lőveni egyetem dicsőségét 
szivükön hordják. Az u j rector bírja mindazon tulajdonokat, 
melyek nehéz helyzetben a vezéri szerepre képesítenek, te-
hetséget, jellemet, jó szivet. A tanulók szeretik, tanártársai 
becsülik, és igy csak jót, üdvöset várhatni.« 

Washingtonban a négy felakasztott bűnös közöl Surrat t 
nő kath. volt, ajtatosan meggyónt, megáldozott, két pap ki 
sérte a vesztőhelyre. A többiek különféle sectariusok valá-
nak. Powel, Sewardnak gyilkosa, indulatlanul ment a ha-
lálra. A kőszív kegyetlen volt mások iránt, kegyetlen saját 
maga iránt is. 

A szentatya Boghos Bei Missirli örmény gazdag ka-
tholikusnak Konstantinápolyban sz. Gergely rendjének 
nagykereszt jét adományozta, atyai elismerésül, hogy egy 
templomot, s Rodostó mellett egy iskolát épitett, alapitvá-
nyozott azon örménygyermekek számára, kik a hitszaka-
dásból átjönnek. Perában szinte templomot fog épiteni. Aza-
rian István örmény felszentelt papot titkos kamarásának 
nevezte ki a szentatya, miután a konstantinápolyi örmény 
érsekségnél végezett fáradalmai után érdemei nagyok. Mind 
a két jeles örmény férfi hat hét előtt Pesten át mentek haza, 
s az örmény kath. községet a Szent-László-társulat kegyes 
figyelmébe ajánlották. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. 

ív. 
J ó t e h e t s é g ű i f j a k v é t e s s e n e k f ö l a nő-

ve n cl é k - p a p o k k ö z é . 
Azt tartja a példaszó ,homo non nascitur, sed 

fit,' és a másik ,ex ligno non fit mercurius.' — Az 
elsó' azt akarja velünk értetni, hogy a nevelés által 
lesz az ember azzá, mivé lennie kell; a másik pedig 
azt értelmezi, hogy a tompaeszüből soha sem leend 
tudós : tehát, hogy a jeles tehetségű papnövendék-
ből mindent nevelhet a szakavatott tanár, de a tom-
paeszüeken hajótörést szenved a legbuzgóbb fára-
dozás is. 

Ezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy 
csupa ,génie'-tehetségeket toborozzunk papnevel-
déinkbe, mert ilyeneket nem minden bokorban lehet 
találni: annyit akarok csak, hogy holmi bárgyu-
képit, tompaeszüségében szenteskedő, tehetségtelen 
vén diákokat ne vegyünk a papi pályára ; mert más 
idők járnak most, hogysem egy kis szertartási ké-
pesség, hetekig tanult predikátio elmondása elégsé-
ges volna egy papnak. ,Inkább kevés, de müveit, 
mint sok, de b u t a . . . papot akarok',mondá igen böl-
csen egy nem régen elhunyt főpap. 

Ne is mondja senki se, hogy a tizenkét apostol 
sem volt holmi százados hirtt bölcsekből választva, 
mégis meghóditák a világot ; mert egy az, hogy, 
habár őket szegény halászok-, vámosaknak mondja 
is a történelem, a természetes észtehetséget el nem 
lehet tőlök vitatni; — más az, hogy őket maga az 
Udvözitő oktatta, s isteni kegyelmével természetfö-
löttileg is segitette, mi a mostani növendékekkel 
épen nem történik, vagy csak rendkivülileg a ke-
gyelem által történhetnék, mit Istentől uton-utfélen 
oly köznapiasan várni épen nem lehet; mert mit 
Isten gondviselésének rendszeres utján is megtehet, 
miért tenné azt rendkívüli módon? 

Pedig épen ez az a pont, hol ,Iliacos intra mu-
ros peccatur et extra.' — A tanári kegy, nepotismus, 
holmi érdekes patrocinium sokszor a legérdemetle-
nebbet besegiti a papneveldébe, mig az érdemes, a 
valódi tehetség némi kis félrelépés miatt abból ki-
záratik. Csakis innen származhatott ama szójárás : 
ez a fiam ostoba, tehát jó lesz papnak.' 

Uraim! a század kétes szelleme int bennünket, 
hogy a tehetséges növendékeket, ha kedvük van, a 
papságtól el ne tiltsuk az ifjúság tévelyei miatt. 
Szent Ágoston és Jeromos elég kicsapongók voltak 
ifjúságiikban, mégis czimeres egyház-atyákká let-
tek! — Ha selejtességei, erkölcsi kinövései vannak 
a tehetséges ifjaknak, köszörüljük, simitsuk azokat: 
azért vannak a neveldék, s a négy képző év, hogy 
kövekből Ábrahám fiait faragjunk. 

A mai kor a haladásnak kora; de sajnos, hogy 
némely pontban hibás irányt választ. Napjainkban 
majd minden nemzet, az emberi mivelődhetés ösz-
tönszerüségénél fogva, már odáig emelkedettnek 
véli magát, hol az álfelvilágosultság a tekintélyek 
győzelmi pálczáját, esztelen hite szerint, silány da-
rabokra tördelheti; hol csak az küzd részére elis-
merést, mit az úgynevezett mindenható ész, felsőbb 
birálati mértékéhez szabván, felfoghatónak s vele 
egyezőnek talál, vagyis tulajdonképen, mi a kéjle-
dező testiség vágyaival rokon, mi nem kiván szen-
vedélyleigázást, testsanyargatást, hanem hosszú pó-
rázon hagyja rohanni az eszeveszett emberiséget 
múlandósága sírja felé, mintha e sír volna létezésé-
nek czélja, netovábbja. — Innen sziilemlettek a min-
den ténylegest nélkülözni vajúdó rationalismus, a 
minden jogot, kiváltságot eltörlő botor communis-
mus, a hibásan értelmezett Patriotismus, a ferde 
irányú philantropismus, s több hasonnemíi oktalan-
sága a nemzetek eszeveszettjeinek. 

Igaz ugyan, hogy most közvetlen nem ostro-
molják eféle hősök a vallás fogalmait; mert a ma-
terialismus és indifferentismus sokkal inkább elfog-
lalta az elmét és szivet, hogysem azzal törődnének; 
hanem ha csorbitani kell a papság jogait, rontani 
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tekintélyét, gúnyt űzni az egély kötelmei-, szertar-
tásaiból: akkor uton-utfélen hó'seinkre találunk, s 
minthogy élesre köszörülték ész-fegyvereiket, azért 
csakis hasonló éles fegyverrel lehet velők megmér-
kőzni. — Hát ha a világ ujjá-teremtéséről, vallás-
erkölcsi ébresztéséről van szó, s pedig kell lenni, 
ha az első czikkben rajzolt tény-állást tekintjük : 
ugyan mikép boldogulhat a tehetségtelen pap ily 
körülményekben ? 

Tagadhatatlan ugyan, hogy ,1a bonne éduca-
tion apprend aux hommes à remplir dignement les 
diverses fonctions j'1) de én azt tartom, mikép ez 
csak ott lehetséges, hol kellő lelki tehetség van az 
oktatás, nevelés sikerreli elfogadására, mire a tom-
paeszüség épen nem alkalmas ; s azért legyen bármi 
ügyes a tanár, de biz ő, szegény, botból borotvát 
soha sem csinál. Sőt a gyenge tehetségű ifjak aka-
dályozzák az előhaladásbana jobbakat, amennyiben 
t. i. a tanár a tárgyak előadásában amazok kedveért, 
hogy győzzék a tanulást, nem haladhat oly gyorsan 
előre ; ha pedig mivel sem törődve, a jobbakkal siet 
czélja felé, a gyengék kétségbeesve csakhamar ki-
dűlnek pályafutásokból, mikép ezt tapasztalt állam-
bölcsészek is elismerik.,Daher wird der talentvollere 
Zögling von dem ihm möglichen rascheren Laufe 
zurückgehalten, und der geistigschwächere durch 
Uberspannung entmuthigt, oder entnervt.' 

Tehát minden áron, habár nem génie-k is, de 
minden esetre capacitás-ok vétessenek föl az annyira 
nemes papi hivatalra. 

V. 

M i n ő l e g y e n a t a n r e n d s z e r , h o g y a l a -
p o s t u d o m á n y t a d j u n k a n ö v e n d é k e k -

n e k s j e l l e m e s s é g r e v e z é r e l j ü k ő k e t ? 
Már fennebb mondottam, mikép az iskolának 

kettős föladata van : t. i. elméleti és gyakorlati is-
meretek által, a hivatás igényei szerint, alapos tu-
dományt és szilárd jellemet adni a növendékeknek, 
vagyis más szóval, az észt és szivet párhuzamosan 
lehetőleg kiművelni. — Párhuzamosan kimüvelen-
dőnek azért mondtam az észt és szivet, mert mihelyt 
valamelyik túlsúlyra emelkedik a másik fölött, azon-
nal kész birtokosuk számára a tévedés, kivált az 
észnek túlmüvelése, a szivnek elhanyagolásával,ölő 
szörnyeteg, mely tudtunk nélkül gyilkolja boldog-
ságunkat. 

. 1 ) A jó nevelés tanítja meg az embert különféle fogla-
latosságának méltó végzésére. 

Tudományt, ismeretbőséget oktatási előadás 
(praelectio) által adhatunk a növendékeknek, jelle-
mességre pedig szivképző olvasmányok, szószéki 
intelmek, irányadások, de leginkább szoktatás és 
társalgás által vezérelhetjük őket. 

Ami az előadást illeti, — ez kétféle t. i. folyó-
beszédi, tanszéki (methodus acroamatica) és párbe-
szédi, kérdezkedő (meth. erotematica) tanmodorban 
történhetik. — Az elsőt Németországban már régen 
megtámadták, hogy nem alkalmatos tudományt ön-
teni a növendékekbe. Disterwegh, a berlini nevelde 
igazgatója, már egy évtizedelőtt elég epésen kelt ki 
az egyetemek s felsőbb tanintézetek előadási mo-
dora ellen; de Alschewsky, Leo, Beneke, Mayerhoíf, 
Thiersch elég alaposan megmutatták neki, hogy bár 
minő tanmodor is áldástalan marad a hanyag és 
közönyös tanár körében; s azért czéltalan is minden 
megtámadás, vagy egyesek által előirt tanmodor. — 
Nagyon is jól mondja egy állam-bölcsész: ,Von 
Aussen, durch Staatsgebote oder Privatangriffe wird 
weder das Lehren der Lehrer noch das Hören der 
Hochschüler und ihr übriges akademisches Leben 
und Weben besser, sondern nur wenn eine richtige 
Einsicht, oder die wahre Methodik des akademischen 
Lehrens, Lernens und Lebens beiderseits erkannt 
und praktisch geübt wird.' — Azonban az is igaz, 
hogy a tanár csak akkor tudhatja, váljon értik-e 
tanítványai az előadott tárgyat, ha koronkint kér-
dezősködik tőlök, s igy a tanszéki modort összeköti 
a párbeszédivei, s együtt gyakorolja. — Használjuk 
tehát mindakettőt, amint a czél és alkalom kivánja. 
,Si plus flore placet fructus, fructum lege, si flos 
plus fructu, florem, si duo, carpe duo.' 

Nagyobb figyelmet érdemel a tanórák és tan-
tárgyak rendszere. 

A most gyakorlatos, naponkint kétszeri előadás 
nagyon gépszerű, s csakis gyermekeknél alkalmaz-
ható, kiket lépésenkint lehet csak előbbre vinni, a 
tantárgyakban; de a felsőbb tanulóknál, kiknek ön-
maguknak kell gondolkodniok, s át meg át búvár -
laniok az előadott tárgyakat, czéltévesztőnek látom, 
mert, kivált a délutáni készületre, nincs elég idejök; 
pedig nagyon is igaz : ,Dass der Erfolg der Studien 
von der Zwischenzeit abhängig sei, die der Erholung 
gewidmet werde.' — ,Nur durch eine gewisse Ruhe 
kann der Geist die durch das Gredächtniss oder die 
Phantasie empfangenen Eindrücke und dargebote-
nen Gegenstände bei sich gehörig verarbeiten und 
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sie als ein pabulum animi et vitae verdauen.' — Tehát én 
csak reggelenkint szeretnék előadásokat tartatni ; vagy, ha 
már a jár t ösvényről eltérni nem akarunk, legalább délután 
soha se kisértse meg a tanár növendékei tudományát ; mert 
magamról tudom, nincs leverőbb valami a tehetségesebb nö-
vendékre nézve, mint mikor önhibája nélkül, elég ideje nem 
lévén a készületre, nem felelhet ugy, amint szeretne. Sok-
szor épen e csekélységnek látszó körülmény okozója jövő 
hanyagságának. — Meg aztán e tanmenet nagyon is gépies 
mozgást eredményez, holott egy okos embernek gépileg mű-
ködni soha sem szabad. Azonfölül is, tagadhatlan, hogy a 
gondolkodásnak, elmélkedésnek legkedvezőbb ideje az est, 
midőn a képzelőerő élénkebb, a kedély bizonyos ábrándszerü 
komolyságra hajlandó, s a lassankint felmerülő esthomály 
mintegy a Musák szent berkébe andalítja a lelket, hol a 
napi benyomások háttérbe vonulnak, s csak a belvi-
lág képei lebegnek lelki szemeink előtt. — A reggel 
meg a tantárgyak betanulására alkalmas, mert az álom eny-
he karjai közt üdült a test és a lélek, tiszta a képzelet, erős 
az emlékezet. Innen van, hogy azt, mit este elmélkedve át-
olvastunk, s reggel betanultunk, nem egy könnyen feledjük 
el. — Ezek következtében minden áron reggeli előadásokat 
hozzunk divatba neveldéinkben, s igy a tansiker bámulandó 
leend. 

Ami pedig a tantárgyak rendszerét illeti, — itt is, be 
kell vallanom, hibásnak nézem az eljárást, először ugyan 
azért, mert majd a ,História ecclesiastica' — majd meg a 
a ,Theologia fundamentalis'-sal kezdik a tanéveket; másod-
szor azért, mert a tanárok nagyobb része a gyermekes pa-
ragrafizalás rendszerét követi, mit a tehetséges növendék 
nem tűrhetvén, abba hagyja a paragraph usokat, gondolva, 
hogy majd, ha bevégzi a tanár az egész czikket, egyszerre 
tanulja be azt ; de, minthogy szeszélyes az ifjúkor, külön-
féle ürügy alatt, akkor sem tanulja be; s igy több czikk jő-
vén össze, miket betanulnia kellene, elrémül a soktól, s már 
most elegendő ideje sem lévén, csak is imigy-amugy tanulja 
be azokat. 

Ha valódi tudományos s erélyes és bensőleg vallásos 
papokat akarunk nevelni : ugy az ajánlott reggeli előadáso-
kon kivül a tantárgyak illő rendszere hivja fel figyelmünket. 

En azt vélem, hogy valamint a religio szive az anyagi 
és szellemi világnak, s annak kell megnemesiteni minden 
tényt, minden profán tudományt ; ugy a tan is, mely azt 
tárgyazza, alapja minden más tudománynak: tehát egy be-
tűt se tanultassunk addig a papnövendékekkel, mig a Theo-
logia fundamentális és Dogmatica-t, ugy szólva, vérükké 
nem változtatták; mert ez ad velőt a csontba, vért az erekbe. 
— Ne is mondják a tanár urak, hogy mindegy, akár mily 
rendben tanulják a papi tudományokat, csak megtanulják a 
növendékek. 0 nem ! mert akinek nincs egyéni, vagy is, 
sziv-hite, annak közönyösek leendenek a papi tudományok, 
s azoknak belvilágába soha sem fog egész lelkülettel bocsát-
kozni, s csak is mint a választott kenyérkereset szükséges 
eszközeit fogja imigy-amugy sajátjaivá tenni. — Pedig e 
pontnál azt se feledjük, hogy lehet növendék, ki az uralkodó 
eszméknek hódolva, mint rationalista, vagy épen mint pan-
theista ölti magára a papi öltönyt ; és ha ezen észtéveitől a 
neveidében meg nem szabadítjuk, csak is mint ilyen fog a 

lelkek vezetéséhez. — Már hogyan fogja ez Krisztus nyáját 
a vallás czikkeiben előirt uton vezérelni ? hogyan leend vi-
lágító fáklya, mely megvilágosítsa az ész setétségében téve-
dezőket ? — Még egyszer mondom tehát, hogy a pálya kez-
detén mindenek előtt hitet teremtsünk a növendékek szivé-
ben : győzzük meg őket a religio szükségességéről az összes 
emberiségre nézve oly védvekkel, s oly alaposan, hogy a 
legmakacsabb ész se szegülhessen ellene ; és ha mindezek 
daczára mégis hitingadozást tapasztalnánk valamelyik nö-
vendékben, még jókor tiltsuk el öt a papi pályától, mert 
csak pusztitója, s nem épitöje leend annak. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUD0S1TAS0K. 
Cs. ap. kir. Fölsége a kalocsai székesegyházi káptalannál követ-

kező fokozatos előléptetés helybenhagyása mellett : Kovács József őrka-
nonok-, Barakovics Antal bács-szent-páli, Antunovics János székesegy-
házi, Kubinszky Mihály bácsi,Lichtensteiger Ferencz tiszai főesperestté és 
Schwerer János mesterkanonokká, — — az üres kanonoki székre Schus-
ter Constant érseki titoknokot legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

PEST, aug. 14-én. Holnap ünnepeljük Szűz Mária 
mennybemenetelének emlékét. Dicsérjük az Istent, aki e 
földön szent malaszttal, egekben dicsőséggel koronázta a szep-
lőtelenül fogantatott Szűz Isten-anyját ; dicsérjük Máriát, ál-
mélkodunk magasságán, könyörgéseibe ajánljuk lelkünket, 
földi ügyeinket, híveinket, különösen most az egyháznak 
fejét, a romai pápát, az egyházak anyját, a romai egyházat. 
Van e napnak a mai helyzetek miatt saját emlékezetessége. 

A katholikusok az egész világon egyházi vallásos ün-
nepet tartanak : egy ország van, hol e nap nem annyira egy-
házi mint nemzeti ünnep, Francziaország, hol inkább a földre 
néznek semmint az égre. Találnak ? Stercus, pus et tabum. 
A kath világ az Istenhez fohászkodik, Parisban a sokaság a 
Napoléonidák dicsőségén álmélkodik ; mindenütt Szűz Má-
riának ünnepe, Parisban az uralkodó Napoléonok diadalmas 
jelensége. Mit nem tettek e nagy napból ? Megszentel az 
egyház minden földi ügyet, minden jó viszonyt, megszentel 
minden trónt, mely az isteni gondviselés rendelése szerint 
emelkedik, s az Isten törvénye szerint állni akar; megszen-
teli Napoléonnak trónját is, mindent fölemel, mindent magasz-
tossá tesz az egyház, amihez nyul, — fölemelte, magasztossá 
tette Európában a ker. királyságot is : ha tehát Napoléon az 
egyházhoz folyamodik, ha tőle fényt, szilárdságot akar köl-
csönözni, az egyház szivesen teszi, s ezt külső ünnepben is 
nyilvánítani kész, de egy föltétel alatt : hogy a nemzeti ün-
nep vallásos szint keressen, nem pedig hogy az egyházi jel-
leget az ünnepről a nemzetiség letörülje. Siet az egyház se-
gélyre mindenhova, hol hozzá kiáltanak : nem türi, ha eszkö-
zül használni akar ják . Bonaparte Napoléon 1769 aug. 15-én 
született, 1802-ben első Napoléon-ünnep, mely 1806 febr . 
19-én cs. rendelettel állandósittatik ; igy homályosította el a 
földi név az egek királynéjának nevét, hogy ne is neveztes-
sék másnak, mint Napoléonidák nemzeti ünnepének. Et quid 
tandem ? Nagy hadvezér, nagy államár volt I. Napoléon, 
mégsem hitte, hogy religio és pápa nélkül valami állandót 
hozhasson létre, azért a marengói csata után irta a consu-
loknak : „Nevessenek bár a párisi atheusok, ma tartok Mi-
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lanoban Te Deum-ot, s egész törzstisztkarommaljelen leszek," 
s VII. Piussal tárgyalást kezdett. 

Egyházi ünnepély ; a pápa a Maria Maggiore, vagy is 
basilica Liberiana, máskint ad praesepe basilicának erkélyé-
ről áldást ad urbi et orbi, mikint áldozó-csütörtökön és hús-
vét első napján a Vatican, Krisztus Jézus mennybemenete-
lének ünnepén pedig a lateranisz. János basilicájának erké-
lyéről. Ezen áldást is, mely urbi et orbi szól, el akarták a 
Napoléonok kobozni. Mindent, mit az egyház adhat, kizsák-
mányolni, a pápaság tekintélyét személyes érdekekre érté-
kesíteni, e háznak régi vágya. 1861 aug. 18-án (230 szám) 
a Moniteur ezt i r ta: „A pápa aug. 15-én a francziák csá-
szárjának nemzeti ünnepe alkalmával a Liberiana basilica 
erkélyéről áldást adott." Ugyanakkor a Constitutionnel fél-
hivatalos lap hozzá adá : „Romában és Nápolyban is megille-
tett a francziák császárjának nemzeti ünnepe. E nyilatko-
zatot, mely annyira önkénytes, nem szabad számból felejteni i 
mivel mind a két helyütt tudják, mennyivel tartoznak Fran-
cziaországnak." A kormány évenkint fel szokta szólítani a 
püspököket ezen ünnep megtartására, s ilyenkor a császár 
érdemeit az egyház iránt szokta kiemelni. Ez évben is adott 
a szentatya áldást, a Maria Maggiore erkélyéről, Napoléonra 
is szállt ez áldás, mint ker. katholikusra, mint császárra ; nem 
szállt reá máskint mint más fejedelemre ; a pápa nemcsak 
egyeseknek, hanem népeknek, királyoknak is atyja. A pápa 
áldást adott e napon, még mikor Napoléonok császárok sem 
voltak, adott áldást, mikor már császárok lenni megszűntek. 
Szeretnek sokan a pápa áldása alá folyamodni, nemhogy 
megáldattassanak, de hogy raj ta földi érdekeket vásárolja-
nak. Ezt tették, teszik is Parisban. 

Nemzeti, császári családi ünnep ! Vajha e napon az 
egész császári család meggyónva, megáldozva térdre borulna 
a tuileriák kápolnájában, s áldást könyörögne magára és a 
nemzetre. Vajha az egész nemzet, ide értve a saintsimonistá-
kat siécleistákat a Notre-Dameba sietne, s térdre borulva 
áldaná az Istent azon magas hivatásért, melyet tőle kapott 
a nemzetek között, s hogy őt annyi bűnös merényei után is, 
melyeket királyai és ő maga az Isten ellen megkísértett, ma 
is a nemzetek között első helyen föntartja. Egykori erényei 
mrii van ez áldás; a pápák áldásainak gyümölcse az isteni 
go viselés kedvezése. Aug. 15-én Francziaországban az ex-
jü.-i il ünnepe lehetne bold. Szűz Mária pártfogása alatt. De 
••/. (1 csőség ünnepe akar lenni a császári házban. 

XIII Lajos magát és országát Szűz Mária oltalmába 
ajá. iván, 1638 febr. 10-én parancsolta, hogy aug. 15-én egész 
Francziaországban ünnepélyes körmenetek tétessenek. XV. 
Lajos 1738-ban, tehát 100 év után XIII . Lajos rendeletét 
megerősítette. Innen az ünnep különössége. Sz. István király 
is, midőn országát, nemzetét, alkotmányát a szent Szűz ol-
talmába ajánlá, e napot választá, e napon vétetett fel az 
ö lelke is a mennyországba. A magyar nemzetnek nemzeti 
vallásos ünnepe aug. 15-e ;a franczia nemzetnél császári 
családi ünnep, melynek ,nemzeti' melléknevet adnak. 

1792 aug. 14-én a forradalom eltörülte azon rendelete-
ket, letiltott minden ünnepet, mivel ellensége volt az Isten-
nek, a religionak, az egyháznak, a királynak. 1802-ig, tehát 
tiz évig Szűz Máriának ezen ünnepét csak az ajtatos szivek 
titkos imáikban ülték meg. 

Bonaparte Lajos consul concordatumot kötvén VII. 
Piussal, ezen okmányt 1802 aug. 15-éu aláirta; a visszaállí-
tott ünnepek egyike aug. 15-e volt, böjt előnappal. ') 

VII. Pius a franczia concordatumot Romában Liberiana 
basilicában hirdette ki aug. 15-én ; Bonaparte Napoléon 1803 
aug 2-án kelt parancsával Beiloy bibornokhoz e napnak ün-
nepélyességét meghagyta, 1806 febr. 19-én állandóvá nyi-
latkoztatta, és minden évben valami nagy ténynyel neveze-
tessé tenni iparkodott. 

De hol az egyházat eszközül használják, ott áldás he-
lyett minden átokká válik. Bonaparte Napoléon mint consul 
minden állami kedvezést nyújtott az egyháznak és a pápá-
nak : mint császár mindkettőt üldözte. Az üldözés az üldöző-
nek árt. Lássuk. 

1804 aug. 15-én. I. Napoléon a cherbourgi hadi part 
építését felavatja; 1805 aug. 15-én Boulogneban hadseregén 
szemlét tar t ; 1806 aug. 15-én a csillag-diadal-kapunak alap-
kövét leteszi ; 1807 aug. 15-én Notre-Dameban misét hallgat ; 
1809 aug. 15-én Schőnbrunban VII. Pius megfosztásának 
okmányát irja, emlékszobrot rendel ezen fölirással : ,Napoléon 
au peuple français.' 

E tény után rohan a magasságról. 1810 aug. 15-én VII . 
Pius Savonában sinylik, I. Napoléon saját Vendôme szobrát 
ünnepeli; 1811 aug. 15-én VII. Pius fogságban szenved, I . 
Napoléon ünnepli ,chateau d' eau' kútnak megnyitását ; 1812 
aug. 15-én VII. Pius mint fogoly imádkozik, I. Napoléon 
Muszkaországban táborozik ; 1813 aug. 15-én Bautzenban 
elmélkedik, 1814 aug. 15-én Elbában szomorkodik, tanako-
dik, fondorkodik ; 1815 aug. 15-én ,Northumberland' angol 
hajón Helenába vitetik; 1817 aug 15-ét kiszegzett löfegy-
ferrel Hudson-Lowe kormányzó ellen saját lakásának sértet-
lenségét védelmezi; 1818 O'Mearatól elhagyatva örömtelenül 
tűnődik : 1819 aug. 15-én Antomarchi orvos gondja alatt be-
teges ágyán sinlödik ; 1820 aug. 15-én Antomarchitól a csa-
lád tudósittatik, hogy az életveszély aggasztó; 1821 aug. 15-
én hol ünnepelte I. Napoléon a napot ? Istennek a titka, de 
nem ezen a világon. VII . Pius 1815 aug. 15-én Romában ün-
nepelte áldva azokat, akik gyötörték, megbocsátva azoknak, 
akik a fontainebleaui kastélyban bántalmazták, az európai 
fejedelmeknél, különösen György angol koronaörökösnél 
könyörgött a fogoly császár sorsának enyhitéseért. „Napo-
léonnak anyja és családja folyamodott hozzám, igy irt VII. 
Pius Castel-Gandolfóból 1817 oct. 6-án Consalvihez, kérvén 
a mi könyörületünket a fogoly iránt. Önnek az angol korona-
herczeg jó barátja, kérje, hogy enyhítse az ily számkivetés 
fájdalmait. Mennyire örülnék, ha Napoléon gyötrelmeit meg-
kevesbíteném. O már nem árthat senkinek, s én akarnám, 
hogy miatta a lelkismeret senkit se furdaljon." 2) „Fesch bi-
bornok, az én testvérem megirta nekem, mily késznek nyi-
latkozott ön bibornok ur az én kérésemet teljesíteni az én 
szerencsétlen helenai foglyom iránt, igy ir I. Napoléon anyja 
Consalvihez. Én valóban a fájdalmak anyja vagyok, s csak 
azon van vigasztalásom, hogy a szentatya mindent felejtett. 
Nincs menedékünk, csak a szentatyánál ; hálánk oly nagy, 

' ) Decrét 1' an. X, 29 germinale, Instruction de Caprara 1804 jan. 22. 
2) Mémoires de Card. Consalvi, T. 1. p. 78. 



mint a jótétemény. Egész családom nevében beszélek igy." 2) 
Igy irt Saint-Leu gróf is 1821 sept. 30 án. 3) 

Mit használt, hogy az aug. 15-i ünnepet a politikai, és 
család érdekű térre levonták, ahelyett hogy a politikát és a 
család érdekeit az ünnep szentségéhez felemelték volna? A 
vallás, az egyház, a religio, a pápaság csak akkor áldásosak, 
ha önbecsükért becsültetnek, és saját szabadságukban meg-
hagyatnak. Igy tett sz. István király, s nemzete 800 évig élt 
boldogító alkotmánya alatt. A politikai téren minden elvész. 
Elveszett I. Napoléon, elveszett aug. 15 i nemzeti ünnep is. 
Mig a pápasághoz emelkedett, addig magasra ment ; mihelyt 
a pápaságot eszközzé tenni iparkodott, ő roskadott. 

Mennyi elmélkedési tárgy III . Napoléonra ! 
Elnökké választatott, mert 1848 dec. 8-án Lucián ellen 

a pápaság mellett nyilatkozott; császár lett, mivel a bor-
deauxi érsekhez mondá ; „mennyi ember van még, ki Jézus 
Krisztust nem ismeri ! Az emberiséget Krisztusnak akarom 
meghódítani." Kereste a szentatya kegyeit, kérte áldásait ; 
mi történt 1856 óta, mikor Walewsky által a szentatya ellen 
inquisitiót emeltetett? Jött 1857 ben Massarenti, Grilli, Bar-
tolotti, kiküldve Mazzinitől, kik Tibaldi Pállal 1857 aug. 
7-én elitéltettek. Jött 1858-ban Orsini, Gomez, Rudio, Pieri 
jan. 14-én; jött 1863-ban Greco, Trabucco, Imperátori, Scag-
lioni. Intetik, hogy elmélkedjék a császár. Addig áll, addig 
emelkedik, addig szabadul, mig IX. Pius áldása oltalmazza. 
Az egyház áldása, imája sok családot de stercore trónra 
emelt, sokat azon megtartott ; a 89-i elvek, a népszavazat 
trónokat döntött, fejedelmeket nyakaztatott, amint meghívta 
Fülöp Lajost, ugy el is űzte, esernyőnél nem hagyván többet 
kezében Memento . . . válaszsz . . . ante liominem vita et 
mors, benedictio et maledictio, quod voluerit, dabitur iIii. 

Ez aug. 15-e. Francziaországban Napoléonok ünnepe, 
egész egyházban Szűz Mária mennybemenetelének dicsősé-
ges emléke. Mink dicsőitjük az Isten-anyját, Párisban dicsői-
tik a császárt ; mi áldjuk a Szűz Anyát, mert a ker. hitre ve-
zérelte a nemzetet : Parisban áldják az udvarlók Napoléont, 
mert 1852 dec. 2-án államcsint tet t ; mink hazai ügyeink si-
keres megoldását könyörögjük a dicsőséges Szűztől : Paris-
ban panem et circenses kérnek a népcsászártól ; mink az 
égieket kér jük, s bőségben megkapjuk a földieket is : Paris-
ban földieket kérnek, mit kapnak ? Istennek a titkos vég-
zése ; mi ker. katholikusok, Parisban mint napoléonisták ün-
neplik aug. 15-ét. 

PEST, aug. 1-én. 1865. Mivel nem árt néha megem-
lékezni a holtakról, megfordulék nem rég fővárosunknak a 
kerepesi út melletti temetőjében. Valamint a romaiak is or-
szágutaikról nevezék el czintermeiket, — ad viam Appiam, 
Salariam, Ostiensem, — ugy mi pestiek is, — ad viam Kere-
pesiensem. Szép és téres fővárosunk e sírkertje s a t . városi 
tanács temetői bizottmánya mindent elkövet, hogy azt szé-
pitse. Csakhogy félünk a tervelt szépitési modor közel ro-
kon a szépnek ama cultusával, melylyel a pogányoknál is 
találkozunk. Nem mintha kárhoztatni akarnók azt, ha a te-
mető rendeztetik, mert ez pietás a megholtak iránt ; hanem, 
mivel e pietást mi keresztény jelmezben akarnók látni. A 

' ) Mémoires, T. I. p. 1Ó3. 
*) Mémoires T. I. p. 132. 

pogányok máskép, a keresztények is másképen diszitik te-
metőjüket. De nem hallottuk-e, hogy a nagyérdemű temetői 
bizottmány egyéb rendeletein kivül, melyekben utak készi-
tetését, fasorok ültetését sat. rendeli el, a Megváltónak szob-
rát határozá felállitatni a temető közepén ? Igen, hallottuk ; 
csakhogy e határozat ugy tűnik fel előttünk, mint midőn egy 
frankfurt i születésü sógort hallunk magyarul beszélni. Fü-
lünk sehogysem tud megbarátkozni az idegenszerű kiejtés-
sel. Ép ily visszatetsző a katholikusnak, ha temetője közepén 
nem kereszt van, hanem valami szobor, ha mindjárt a Meg-
váltó szobra is. Nem kívánhatjuk ugyan a t. bizottmánytól, 
hogy a kath. liturgiában járatos legyen, ámbár müveit kath. 
férfihez illő lenne tudni, hogy a felfeszitett Megváltó képe 
azért állíttatik fel a temetőben, a holtak e hazájában, mert 
valamint Krisztus meghalt érettünk, ugy halunk meg mi is 
vele egyesülten a hit- és szeretetben, hogy dicsőén feltá-
masztassunk a sírból általa, aki önmaga erejéből halottaiból 
feltámadott : de talán nyerhetett volna utmutatást olyan egy-
házi férfiaktól, kik az egyháznak e szertartáshoz kötött ma-
gas és szent eszméit szívesen közölték volna a t. bizott-
mánynyal. 

Talán igazságtalanok vagyunk ? Én azt hiszem, hogy 
nemcsak a temetői bizottmány tagjai egyenkint jártasak a 
kath. egyház liturgiájában, hanem a t. tanács tagjainak na-
gyobb része. (?) 

Lehetett-e más ok is, a feszület elmellözésére, mint a 
kath. liturgiában csekélyebb járatosság ? Igen is lehetett. 
És ez ok ? . . . . A pietás. Hogyhogy ? ! Igen a más vallásúak 
iránti pietás! A kath. dogma iránt pedig ? . . . . impietas ? Hisz 
oda nemcsak katholikusok temetkeznek, hanem ágostai és 
helvét hitvallású protestáns atyánkfiai is. Azon testvéries 
pêle-mêle, melyben itt a romai katholikus e két hitfelekezet 
tagjai között minden sorrend nélkül nyugszik, valóban elér-
zékenyitő dolog e g y . . . . szépészetileg (aestheticailag) mü-
veit nő gyengéd szivére. Itt egy keresztet látsz, amott egy-
szerű táblát, kinek-kinek vallási szokása szerint. Ilyen kö-
rülmények között bizonyára pietásból nem szabad a temető 
közepén keresztet állítani, mert ezzel református atyánkfiai 
nem élnek, s igy hasonló jel által könnyen a vallás egyenjo-
gosságát sértve éreznék. Legyen tehát Salvator vagy 
is a Megváltó képe, gondola alkalmasint az érdemes bizott-
mány, ebben tán mindnyájan meg fognak egyezni ; ha mind-
jár t faragott kép is, de Krisztus képe, akiben hisz boldog 
boldogtalan, pápista és mindkét hitvallású protestáns. — 
Igy lesz Megváltónk szent képe a vallási közönyösség jel-
képévé, amint ennek képe temetőnk régóta volt. 

' Van temetőnknek egy részecskéje, mely a többitől el-
különözve, kizárólag a görög nem egyesültek használatára 
fordittatik. Bár lehetnénk mi is ily szerencsések, kérve kér-
jük a pesti Protestáns egyházi és iskolai lapot, hogy agitálna 
egy külön protestáns temető mellett, melybe katholikust te-
metni ne legyen szabad, mert bizonyára sikerülend kérésök, 
ha komolyan akarják, és akkor legalább kényszerülve le-
szünk mi katholikusok magunk maradni, és lesz külön te-
metőnk, melyet szabad lesz beszentelnünk; abba keresztet 
állítanunk, szóval szabad lesz vallásunkat szabadon gyako-

' ) Meddig csak kath. lesz a világon. Szerk. 
Szabad-e ezen szó ? Szerk. 



rolnunk ! amit egykoron tenni elmulasztottunk féle-
lemből. 

Ha valaki ezikkem kezdetén azt gondola, hogy a szép-
nek ellensége vagyok, meg fog győződni véleményében, ha 
olvassa a mi következik: 

„Igen melegen kérem a t. temetői bizottmányt ama 
pietásnál fogva, melylyel a holtak iránt viseltetik, legyen 
kegyes elrendelni azt, hogy szegény atyánkfiai is, kiket a 
kórházakból zsákvászonba varrva hoznak féltuczat számra, 
az illető sírásók által nagyobb kegyelettel fektettessenek a 
földbe kemény nyughelyökre, és ne dobassanak le a sírba, 
mintha nem Isten képére teremtett embernek tulajdona lenne 
az elhalt tetem, melyet az anyaszentegyház nem hagy soha 
áldás nélkül, ha egy rabszolga teteme volna is. Nem volt-e 
a holtak iránti pietás tisztább keresztény őseinknél, kik a 
sírások (fossores) közé szeret tek jámbor embereket válasz-
tani, k ik e tisztet bünbánatból, elhunyt embertársaik iránti 
szeretetből teljesiték és nem borravalóért ; mint mostani sírá-
sóink, kik panaszkodnak, ha nincs kit eltemetniök, mert 
úgymond roszul megy a G'schäft ." 

Darázs. 
PARIS , jul. 18-án. A Poitiersben megjelenő „Semaine 

li turgique" egy igen érdekes levelet tett közzé, mely a Vil-
nából Lithvániából elűzött és Francziaországban menhelyet 
talált apáczákra vonatkozik. A levél Írónője a Salesiánák 
párisi föházának főnöknéje, és intéztetett a poitiersi ugyan-
azon szerzetbeli fönöknéhez. „Martius 21-én — igy ir — volt 
azon kifejezhetlen örömünk a vilnai szerzetes testületnek 
megnyithatni zárdánk a j ta já t . Már mult September havában 
kapták a parancsot leányneveldéjöket bezárni, következtek 
mindennemű zsarolások, és jövedelmeik lefoglalása, napról 
napra kellett szükségleteiket megszoritani, végre jö t tek az 
úgynevezett revisiok, igy hivják vilnai testvéreink a Mou-
ravieíf által küldött ügynököknek éjjeli berontásait. Amint 
az ügynökök — rendesen éjfél felé — megjöttek, hogy mo-
tozásokat tartsanak, az apáczák a chorusra futottak, csak a 
fejedelemnőnek néhány testvérrel kellett a kellemetlen ven-
dégeket kisérni, kik néha 5 — 6 órát töltöttek a kutatásban. 
Virginia-Constantia — igy nevezik a vilnai főnöknét — 
bővebben fogja önnek leirni ama kinos zaklatásokat, me-
lyeknek annyi ideig voltak kitéve. Es mégis, mily szeretet-
tel, mily békülékeny hangon és kifejezésekkel szólnak még 
üldözőikről is! — Három hét előtt (a levél mart. 27 én kelt,) 
tudósittattak a szerzetesnők, hogy zárdájokat el kell hagy-
niok, mivel a vilnai egyéb női szerzetes testületek : u. m. 
carmeliták, benedectinák stb. maradványaival egy házban 
fognak egyesittetni. Szerencsére 8 nappal ezután néhány 
buzgó főpapunk közbenjárásának sikerült a kiilügymini-
steriumnál kieszközölni, hogy a testvérek Francziaországba 
jöhessenek ; de ezen rendelet is orosz módra hirdettetett ki, 
hogy négy nap múlva indulni fognak. Katonák körülvették 
a zárdát, nem volt szabad semmiről sem rendelkezni a há-
zakban. Mart. 16 — 17-re éjjel, miután misét hallgattak és 
áldoztak volna, kellett útra készülni. Hajnalban a városi pa-
rancsnok rendőrökkel és katonákkal jött. Kocsira r a k t á k 
őket, azt se mondván, hová viszik. Elkísérték a porosz ha-
tárokig, hol 2000 rubelt adtak kezeikbe. Martius 19-én sz. 
József ünnepén szerencsések voltak Berlinben misét hall-

gatni, és áldozhatni. Azután Köln és Strassburgon át meg-
állapodás nélkül jöt tek Parisba. Mi nem kapván választ Vir-
giniától, meglepettünk, midőn 21-én fél 12-kor tőle egy irón-
nal irt levelkét kaptunk, melyben jelenti, hogy ő társnőivel 
— számra 48 — az éjszaki pályafőn vannak, és félórával 
később 8 omnibus már közénk hozta a kedves száműzötte-
ket. Lá t tunk közöttök, amint az udvarba léptek, 4 carmeli-
tanőt is, kik a vilnai főnöknét kér ték elutazása előtti estén, 
vinné el őket is magával, amit az, mint salesi sz. Ferencz igaz 
leánya, bizván a gondviselésben, meg is tett. Leírhatatlan a 
fogadás jelenete. Belépve térdre borultak, csókolták kezein-
ket, köszönetet mondottak franczia, lengyel, német nyelven, 
és mi könyeinkkel válaszoltunk. Ki fogná festhetni a sür-
gést, forgást ? Iparkodtunk az éhezőket kielégíteni, mert 
volt közöttök, ki két nap óta alig evett valamit. Ak ik az 
nap még nem ettek, forróan óhajtottak az áldozás malaszt-
jaiban részesittetni, ami meg is történt, hiszszük, hogy Üd-
vözítőnk éreztette sziveikkel, hogy ahol ő van jelen az 01-
tári-szentségben, ott nincsen száműzetés. — A megindulás 
sokat ártott a szegénykék étvágyának, mert alig ettek va-
lamit. A nap többi része ar ra fordíttatott, hogy a testvérek 
elhelyezéséről gondoskodjunk, és az Ur, ki délben megso-
kasította a táplálékot, kitágítani látszott este zárdánk falait, 
minden szegletet felhasználtunk. Vetekedve osztotta meg 
mindenki celláját azokkal, k iknek, mivel hivek maradtak 
vallásukhoz, nem volt hová lehajtani fejőket. — Szerzetünk-
nek második párisi háza, csakhamar éreztette velünk, mi-
kint irigyli szerencsénket. Még az nap este teri tékeket, üve-
geket, és vendégeink ellátására más szükségeseket, élelmi 
szereket küldött, sőt elég világosan értésünkre adták, hogy a 
vilnai zárdanőkböl legalább 10-et elfogadni készek, noha ők 
is szűken vannak. Nagy ba j volt azonban e tekintetben az, 
hogy a vilnai főnöknének elutazása előtti napon meg kellett 
Ígérni a térden álló s könyörgő tes tvéreknek, hogy nem 
fognak egymástól elválni, azután 15-en közülök nem tudnak 
semmit francziául, 5-en csak egypár szót, ezeknek tehát 
együtt kell maradniok. Nem tudjuk még mit fog határozni 
az Isten. Bizalmunk kifogyhatatlan. Várunk, és azalatt a 
két testület tagjai mindinkább egybeolvadnak, a szórako-
zásra adott csekély idő vigan folyik le, a francziák iparkod-
nak valamit lengyelül tanulni, a lengyelek viszont franczi-
ául. Bajosabb a laikáknál ; a mult napok egyikén szakács-
nénk egy angol a jkú testvérhez imígy szólott : nem értem 
beszédedet, de azokét sem (a lengyelekét), talán hát ti meg-
értitek egymást. Képzelhető, mint mosolyogtunk ez okosko-
dáson. — Isten, és hivatásuk után legjobban szeretik test-
véreink hazájokat, Lengyelországot, hová hogy visszatérni 
nem fognak többet, írásban kellett megigérniök az orosz ha-
tóságoknak elmenetelök előtt. Párisi, orléansi, annecyi háza-
inkban válvetve dolgoznak hogy lengyel testvéreinknek ru-
hát készítsenek, sőt növendékeink is minduntalan ostromol-
nak bennünket, hogy ők is alkalmat nyerjenek valamit ér-
tök tehetni, legutóbb is azt kivánták, hogy a közöttök ki-
osztandó szorgalomdijak adassanak a lengyeleknek. A cho 
ruson, habár kiejtésök eleinte idegenszerüleg hatott füleinkre, 
csakhamar megszoktuk, és vetekedve dicsérjük az Istent zso-
lozsmákban. Egy lengyel föur, ki a vilnai zárdának tarto-
zott, testvéreink elmenetele előtt gazdag ékszereket adott 
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át és tulajdonukba bocsátá, most ezeket néhány párisi hölgy 
segélyévél, és közreműködésével ki fogjuk sorsolni. Egy jó-
tevő nem messze Paristól egy alkalmas helyet adott rendel-
kezés alá, a sorsjáték, ha sikerül, a berendezésre talán elég-
séges leend. Bizunk Istenben, szerzetünk szent pártfogóiban, 
a köztünk termékeny szeretetben, és imáitokban. Talán rö-
vid időn elhelyezhetjük kedves számüzötteinket, hogy a meg-
próbáltatásban némi vigaszt nyújthassunk nekik. 

IRODALOM. 
E m l é k k ö n y v stb. 

3-ik mű : A z e g r i e g y h á z m e g y e s z. J á n o s a p o s -
t o l e v a n g é l i s t á r ó l n e v e z e t t r é g i s z é k e s e g y -
h á z a a z e g r i v á r b a n . I r t a I p o l y i A r n o l d , e g r i 

k a n o n o k . 
E czikkben az olvasó egy uj panorámába, a nemzeti tu-

domány e g y u j csarnokába látja magát az iró által vezettetni, 
hová csak a búvárkodó szellemek juthattak be eddig, a na-
gyobb közönség előtt pedig az ut járatlan vala ; de hol a le-
tűnt régi nemzeti dicsőség egy nemének eddig nem igen 
ismert képei hűséges rajzolatokban varázsoltatnak elő. 

Az egri ős székes-templomnak képei ezek, melyről ár-
pádkori ős fejedelmeink lelkesedve mondák okmányaikban, 
hogy az, az ország minden székesegyházai felett mint a nem-
zetek asszonya ült fensége trónján, az egri várban a szépség 
koronájával felékesítve, de melynek romjai is alig maradtak 
fenn az utó nemzedék számára, s melynek még végső rom-
jai is egykori roppant nagyságát némán hirdetik. 

Azonban az olvasó, minekelőtte e csarnokba lépne, 
előre készen lehet reá, hogyha netalán ama kegyeletes meg-
győződéssel birna, mikép az egri ős székesegyháznak, abban 
a dicsőségben, melylyel birt, Sz. István lett volna az épitője, 
e meggyőződésből nem keveset kell engednie. 

Erre nézve 1-ör az iró szerint a történelemből, (elvesz-
vén sz. Istvánnak az egri székesegyházra vonatkozó levele) 
sem többet, sem kevesebbet nem lehet kitudni, mint azt : 
hogy amily kétségtelen, mikép az egri székes-templom sz. 
István által alapíttatott : oly kétséges, hogy az általa is épült 
volna; szerinte itt biztos kalauz csakis a monumentális 
archeologia lehet. 

Az olvasónak tehát tájékozhatására felmutatván a mű-
történetnek alapismereteit, melyek szerint koronkint több-
féle építészi modort, s ezeknek egymásbóli fejlődését kell 
megkülönböztetni, úgymint : 

a) az ó keresztény basilikai ízlést, mely a 4-ik század-
ban keletkezve a I l ik századig uralkodott; 

b) a byzanczi Ízlést ; 
c) a román ízlést, mely az előbbeniek elemeiből fejlő-

dött ki ; 
d) a román Ízlésnek a 12-ik században a gótba való 

átmenetét ; s 
e) a gót építészeti Ízlést, mely a 13-ik században indult 

virágzásnak s terjedt ; — s hazánknak műtörténetére nézve 
megjegyezvén, hogy nálunk a basilikai ízlés első keresztény 
századunkon át a 11-ik században is gyakorlatban volt, a 
12-ik században ellenben már a romai ízlés lépett teljes ura-
lomra, s a 13-ik század végéig tartott, ennekutána pedig a 
14-ik században a gót építészet jött divatba s még a 16-ik 

század elején is használatban volt a mohácsi vészig, midőn 
megszűntével monumentális építészetünk is teljesen mintegy 
máig megszűnt, értekezletének első pontjában corollarium 
gyanánt ezeket állítja fel : 

1-ör Kétségtelen, hogy az egri székesegyház sz. István 
által alapíttatván, már ekkor épülhetett elöször. 

2-or. Ezen első székesegyház lehetett csupán ideiglenes 
szügségleti épület. De valószínű az is, hogy mindjárt s ere-
detileg, vagy csak nem sokára, még sz. István idejében, ba-
silikai ízlésben boltozat nélkül épült, mint épültek akkor 
hazánk többi első kitűnőbb egyházai ; s lehet hogy azután, 
ugy mint ezekről tudjuk, huzamosb ideig tartván épitése, 
mint sz. László korában 1075 — 95 közt történhetett befe-
jezése. 

3-or. A 12-ik század közepe, vagy vége felé talán már 
Martinus, vagy Márton püspök idejében kezdődik ujon épi-
tése, vagy átalakulása román építészeti ízlésben, boltozattal, 
s kitűnőbb vagy épen nagyszerű monumentális alakban, me-
lyet Imre király fejeztetett be a század vége felé, vagy a 
jövő századnak elején 1196 —1204 közt; vagy hogy csak 
tetemesen előmozdította építését, és ez 2-ik András alatt vé-
geztetett be, annak mintegy palestinai hadjárata előtt. 

4. Ezen román izlésü emlékszerü alkatában érte a ta-
tárpusztitás, s ezen alakban túl is élte azt egyházunk, mint 
fenmaradt gyenge ugyan, de csak a műértőre nézve felis-
merhető nyomok tanúsítják. 

Értekezletének 2-ik pontjában az iró bemutatván, hogy 
e nyomokat a török ostromok idejéből és annak utána az 
egri vár s volt székesegyház megmaradt alakjának ez Em-
lékkönyvben is e mü végén 5 táblázatban látható rajzképei, 
s a korábbi s későbbi ásatások által felmerült rommaradvá-
nyok képezik, s egyszersmind ezekből a székesegyházra vo-
natkozólag müértőleg hozván Ítéletet, mintegy beigazolt ta-
núság gyanánt eine tételeket állítja fel ismét : 

1. Az egri székesegyház hazai román ízlésünk virág-
zása korában a 12-ik századon át mintegy a 13-ik század 
eleig ezen ízlés fényes monumentális idomában épült. 

2. Hogy ezen alakban a tatár pusztitást túl élte. 
3. Hogy egyházunknak később a 14 és 15-ik században 

gótizlésbeni átalakítása mellett is román izlésü kettős tornyú 
homlokzata meghagyatott. 

Iró továbbá a 3-ik pont alatt az egyháznak ezen gót-
izlésbeni átalakítására nézve azt mondja, mikép az mintegy 
1325—1330-tól a befejezésig másfél századnál tovább tar-
tott s a góthmüvészetnek fényes mű alkotmánya volt ; kezdői 
az átalakításnak Telegdy Csanád, 2-ik Miklós püspökök le-
hettek, befejezői pedig Dóczi Orbán és Bakács Tamás. 

A 4-ik pontban az iró ezen egyháznak az átalakítás 
utáni kinézéséről szólván, s nagyszerűségének előtüntetése 
végett azt a 3-ik táblázatban látható alaprajz szerint is ma-
gyarázgatván, s előadván, hogy még a román Ízlésből fen-
maradt három, két oldal s egy középső hajóval, s a gótika 
legfelsőbb izlés szerint kápolns,körben épült nagyszerű szen-
télylyel birt legyen : — hajóinak szélességét, hosszát, külső, 
belső ékitményzetét is kisebb nagyobb biztonsággal s felte-
vésekkel felemlíti. S végre : 

5-ör Annak lerontását, és enyészetének szomorú törté-
netét tárgyalja, melyről többek közt igy nyilatkozik : 
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„A vallás és művészet csarnoka majd a pusztító ele-

mek, s az ellenség, a tűz és ostromok szintere, majd a szo-
rongatott várvédők, s a vad győzők táborhelye volt. Mind-
nyája által feldúlatva, és kipusztítva, mindegyik ra j ta hagyta 
erőszakos vaskarja, vagy keze szenyes nyomát. Alig hogy 
fényesen és nagyszerűen újonnan felépülhetett a 12-ik szá-
zadban, már a tatár felégette, s elpusztította; s alig hogy 
ú j ra a gótizlés magasztos fenségében még nagyobbszerüen 
felemelkedett, jött a török, de nem is török, hanem előbb 
már a török előtti félelem és védelem lerontotta legszebb 
ékét, nagyszerű szentélyét. Azután jöttek az ostromok, és 
jött a hitújítás, amit azok rombolva külsejét még fenhagy-
tak, kipusztította ez belseiben. Mig végre a török csakugyan 
elfoglalta, már többé sok pusztítani való nem igen maradt 

ra j ta , " e vallomást tevé róla: „amidőn mi ebbe a faluba 
j ö t t ü n k , egy nagy roppant keresztény templom állott itt, 
melyet minekünk az Isten adot t ; amelyért ezer hálákat 
adunk. A jancsárok laktanyát készítettek benne. A várnak 
ura Abelhamid, épitő mestere Memlekeleth volt. Bolondok 
voltak a keresztények, hogy ebben a kis faluban ily nagy 
templomot építettek." 

„ íme mily sajátságos, mond az író, mily keserű gúnyja 
a sorsnak ! Mindazon hatalmas, s emelkedett lelkű műalko-
tók, szent királyaink és buzgó főpapjaink, mindazon magas 
müvészetíi épitő mesterek és művészek nevéből, kik ezen 
nagyszerű egyházat annyiszor oly nagyszerűen és fényesen 
építtették, és épiték, alig maradt fenn csak egy árva betű 
is, nincs felőlük csak egy sornyi feliratunk vagy okmányunk ; 
s ezen barbároknak Abelhamidnak és építőmesterének Mem-
lekelethnek, kik egyházunkat a jancsárok laktanyájává, ólak-
k á és mecsetté változtatták, neve fennmaradt ." 

Tehát régi nemzeti dicsőségünk , egykori szellemi 
nagyságunk letűntét lá t juk az egri várbeli székestemplom 
elenyésztében is ; mely hogy milyen volt, milyen lehetett ? 
ennek felmutatása végett szerző mint valami tündér ugy 
j á r j a be az enyészet országát, annak sokféle rétegeit, elé 
hozva onnan e megsemmisült egyháznak mintegy szellemi 
hatalommal photographirozott képeit a nemzeti tudomány 
csarnokainak, üres albumainak betöltésére s felékesítésére. 

Nem szükség mondanunk, hogy vésüje, ecsetje, (irálya), 
e tekintetben oly emelkedettséggel bir, mint ama rendkívüli 
hivatásu buzgóság és szorgalom, melylyel azt használja, for-
gat ja . (Folyt.) Tariczky Endre. 

VEGYESEK. 
,Győri Közlöny' 64-i számában olvassuk : „Az egye-

temre, mely universitas literarum, (az iró ,litera' szóban be-
tűt látszik érteni) confessionalis jellemet önteni és a tudo-
mányt a vallás békói közé szorítani a 19 században anach-
ronismus és képtelenség." — Es az iró fejében ennél nagyobb 
képtelenség lakik, hogy irjon, s miről ír, arról betűt se tud-
jon. — „Hyr t l a politikus, Hyrt l a theologus, Hyr t l ,a mate-
rialismus nagy ellene, nem a mi emberünk." — Épülésre 
közöl közléseket ezen győri közlöny ! F rankfu r t , a héberek 
városa, Győrt üdvözölni fogja. 

Hyrt l beszédjét a szabadelvű lapok sorban megtámad-

ták. Miér t? Mert egy történeti igazságot merészelt elismerni, 
hogy a bécsi egyetem katholikus intézet. A szabadelvüség a 
jogok tapodásában, az igazság szemérmetlen tagadásában 
vagyon. A prot. porosz tanárok a bécsi prot. hittani intézet 
bekebeleztetését sürgették az egyetembe. Mégis alkalmatlan 
vendégek ezen poroszok . . . mindenütt, de különösen 
Ausztriában. 

Kaptuk „A prémontrei kanonokrend nagyváradi kath. 
főgymnasiumában tanuló if júságnak (1864/5 tanév második 
felében) érdemsorozatát," melyben folytattatik a tanoda tör-
ténetének 5-ik időszaka 1850—1864-ig. Az ,Entwurf ' raz 
értekezési tárgy, és a tanárok, tantárgyak névsora. — É r -
dekkel olvassuk az 1861-ik évben tanácskozásra meghívot-
tak itten közlött véleményeit. — Nt. Pius Titius atyáról há-
lás megemlékezés van, ki viznövény- és kagylógyüjteményé-
ből a tanodának szép mennyiségű részt ju t ta tni szíveskedett. 

Szerkesztői tudósitás. 
Gy. Sz. M. — Sz. L . — ICaptuk a válaszát ft . Szabó Imre urnák 

legújabb czikkeire : megbocsát, ha önnek is ú t já t álljuk, mikint az apatini 
lelkes testvérnek, nem ugyan, mikint az apatiniről, nem tudjuk mily in-
dokolt sejtelemmel, mondatott, önnek, de a fölöslegesség kikerülésének ér-
dekében. Olyat ütne, ki magától összeroskadott. — Ha valaki a testvéri-
séget abban találja, hogy mindaz legjobbnak tartassék, amit mond, csak 
sajnálhatjuk, mivel igazságon kivül testvéri szeretetet nem ismerünk. Az 
igazság árán követelt szeretet árulás, nem szeretet. — Vannak, k ik az 
erélyt, az elevenséget a müveletlenségtől megkülönböztetni elfeledvén, azt 
evvel felcserélik. — A ft . esperes ur védelmezte megát , nem annyira ab-
ban, mit és mikint akart , de mit és mikint nem akart . Ez t is csak egy lé-
pésre. A többi ugy is megjött volna. Erre joga volt,melyet tisztelni tudunk. 
Egyet vártunk, hogy a válasz bó'vebb taglalást hozand. Ez volt volna az 
illetékes, a begyőzó' védelem, s épen ez maradt el. Ha az ügyet mindenek 
fölött szeretjük, felhagyva a személyes subsumtiokkal, a panaszolt félre-
értés alkalom lesz, hogy mélyebb, ós szélesebbre vetett nézeteket fejteges-
sünk. De mindeddig ez hiányzott: azért a vita az első szóváltásnál mármár 
elfajul, mikint a három czikk mutat ja . Mily nemes, mily meghivó f t . Sz. 
I. vir válaszának kezdete! mily különszerü a bevégezése!— Ignorálni akar . 
Magasság! Nem nagy baj. Sebzés akart lenni, pedig önsebzés lett; ez uton 
mások már meg is ölték magokat. Minél nehezebb a fejsze, annál veszedel-
mesebb a sebes vágás, mivel könnyen a vágni akarónak lábszárát zúzza 
össze. Mi a személynek szavairól szólva, soha nem szólunk azon személy-
nek, hanem olvasóinknak: azért ha épen az akar ignorálni, akinek szavait 
taglalás alá veszszük, azon fönn nem akadhatunk ; a sok nem érdemelt 
tisztelet mellett könnyen nélkülözhetjük azon részről a tiszteletet, melyre 
czimünk is volna. Azonban bár mi csekély legyen az Istentől kapott te-
hetségeink mértéke, hála a mindenható Istennek, van annyi lelki erőnk, 
van szellemi hatalmunk,hogy, mikor oly javaslat hozatik paptársaink közé, 
mint a kérdéses vala, f t . Szabó Imre urat is kényszeritsük, hogy az ál ta-
lunk mondandókat ne ignorálhassa, s mikor megvetni készül, azokat ón-
megvetés nélkül soha se vethesse meg. Lesz gondunk reá, lesz másoknak 
is, hogy ugy legyen. Mondatott : „tessék ily pártot összeszervezni, dob-
pörgés, török muzsika mellett vezényelni." Ez tisztelet, épen mint mikor 
mondatot t : ,descendat de cruce, et credemus ei.' Meminissejuvabit . — 
Minek tehát czáfolat ? Egyszerű feljegyzés is elég. — Mire az emberek 
nem képesek megtanítani, megtanít az Isten, de voce vocantis, vagy voce 
tonantis ? — Mondtuk egyszer : ,mi a czélra törünk, gyermekes negédes-
kedésekkel nem törődünk, ki fog mellettünk elveszni, nem tudjuk, ' ma is 
mondjuk. Ante ruinam elatio. Ez mostanra elég ; az „akkori" és „mostani 
szerkesztő" szóra más alkalommal. Az ösvényt, melyen haladunk, mért-
földekre előre ismerjük, oldalkalandozásokkal időt nem veszítünk. Csak 
mások is ismerjék, holl állnak, merre já rnak. Ha nem ismerik, majd, ha 
késő lesz, megismerik : mi nyugodtan lehetünk ilyesekre. Igazságoskodás 
a férfiak gyermekes játéka, mely untat; ha valakinek tetszik, engedjük 
meg neki ez ártalmatlan mulatozást. — Köszönet, üdv, lelkesülés, k i tar -
tás, magas lélek, mely parányiságokkal nem vesződik! Viszontalálkozásra 
jó gy. sz. m—i rokonunk ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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T A R T A L O M : Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. 

Ami pedig a másik hibás eljárást illeti, értve a 
paragraphisálást, ezt szintén minden áron el kell 
csapni papneveldéinkből ; mert csak gépiességet, be-
tütudományt eredményezhet. Helyette hozzuk di-
vatba az úgynevezett collegia practica, examinato-
ria, disputatoria czélszerübb tanmódokat; midőn is 
a tanár bevégezve fölvett tantárgyából valamely 
összefüggő szakot, ezt tanultassa be növendékeivel, 
s adassa elő mindannyiokkal, különféle kérdéseket 
téve nekik, majd a tantárgy gyakorlati oldalát te-
kintve, majd meg az állitmányokat mint diabolus 
rotae megtámadva ; csak is igy kutathatja ki, vál-
jon értik-e a tárgyat, s meg vannak-e győződve ta-
nonczai a tantárgy igazságáról ? — Ez teszi a tudo-
mányt vérré változtatni! 

Kiváltképen pedig az irály-gyakorlatot soha se 
téveszszék a tanár urak szem elől. Nem lehet ugyan 
minden ember hirneves iró; de azt már mégis csak 
meg lehet kivánni minden paptól, hogy legyen any-
nyi önálló ereje, miszerint egyházi beszédeit s hiva-
talos irományait szakavatottan elkésziteni képes 
legyen; pedig be sokan vannak, kik egy rendes ba-
ráti levelet sem képesek irai.1) — Minek egyedüli 
oka a stilistica elhanyagolásában rejlik. Azért na-
gyon jó lesz a Patristicával, habár különböző évek-
ben is, összekapcsolni a stilistica-t, s éven át több 
tárgyat, különféle szakmából, feladni kidolgozásra; 
csak is igy gyakorolhatja be a növendék a kellő 
irálymodort, s megszeretve az önálló irogatást, talán 
épen igy lesz az irodalom bajnokává, aki különben 
közönyös bámulója lett volna mások irodalmi fára-
dozásainak. 

' ) Pesten egy növendék 60 ivnyi pályamunkát irt, a 
hittani kar méltónak találta ezt saját levéltárába tenni. E 
növendék Szemák István munkácsi megyéből. Szerk. 

A stilistica-val együtt kell gyakoroltatni a sza-
valás-modort is, és pedig ugyan csak erélyesen, mert 
a helyes és hatékony szavalástól függ leginkább az 
egyházi beszédek sikere. — Énnek elhanyagolása, 
vagy nem erélyes gyakorlása az oka, hogy annyi 
egyházi férfiú között oly kevés a jó szónok. 

Azt nem is emlitem, hogy a pap fegyverét, a 
szentirást is, szintén élesre kell köszörülni a növen-
dékek kezében, illetőleg használatában, hogy ügye-
sen forgathassák azt, ha .szükségük van reá ; mert 
nagyon bölcsen mondja Lamartine : „A keresztény-
ség isteni bölcselet, kétfélekép megirva: Krisztus 
élete- s halálában mint történet, vagyis példa, az ő 
magasztos tanitmányaiban pedig mint parancsok, 
rnj cet ő a világ számára hozott. A kereszténység e 
két irott szózata, a parancsok és a példa, egyesitvék 
az újszövetségi könyvekben, vagyis az evangéliu-
mokban. A lelkipásztornak kell, hogy ezek mindig 
kezében, mindig szemei előtt, mindig szivében le-
gyenek. A jó pap ezen isteni könyveknek élő magya-
rázgatója. A lelkipásztor pedig bir minden erkölcs-
tant, minden ok-alapot, minden polgárosultságot, 
minden államtant, ha e könyveket kéznél tartja. — 
Csak fel kell nyitnia, olvasnia, s maga körül áraszt-
nia a felvilágosultság és tökély kincsét, minek kul-
csát ő reá bizá az isteni gondviselés." ') 

,Ez mind jó és helyes volna — mondják a ta-
nár urak — de mit tegyünk, mikor még az előirt 
tannyelvet sem birják a neveidébe felvett ifjak ? ho-

*) Le Christianisme est une philosophie divine écrite 
de deux manières : comme histoire, dans la vie et la mort du 
Christ, comme préceptes, dans les sublimes enseignements 
qu' il a apportés au monde. Ces deux paroles du christia-
nisme, le précept et l 'exemple, sont réunies dans le Nouveau-
Testament ou l 'Evangile. Le curé doit l'avoir toujours à 
la main, toujours sous les yeux, toujours dans le coeur. Un 
bon prêtre est un commentaire vivant de ce livre divin. Le 
curé a donc toute morale, toute raison, toute civilisation, tou-
te politique dans sa main, quand il tient ce livre ! — Il n 'a 
qu' à ouvrir, qu' à lire et qu' à verser autour de lui le trésor 
de lumière et de perfection dont la providence lui a remis 
la clef ' 
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gyan haladhatnánk sikerrel ily messzeható rend-
szerként tantárgyainkban?' 

Sajonnal kell tapasztalnunk, hogy mióta a la-
tin nyelv megszűnt az ifjúság tannyelve lenni, 
gyenge latinok jönnek a hittanra, s a sok nyelvta-
nítás mellett nagyon is elhanyagolják annak gya-
korlatát; s igy ennek hiánya valódi örvény, mely 
elnyelni tátong papnövendékeink tudománybani 
eló'menetelét. Mit is ér a magasztos czél hozzá ve-
zető eszköz nélkül ? — Pedig a szép, s a papnak 
oly szükséges latin nyelvet nem akarnám feláldozni 
még a kitűzött nagy czélnak, az alapos tudomány 
megszerezhetésének se : — tehát valami okkal, mód-
dal el kell kerülni ez örvényt. 

En ez örvényt, az annyiszor emlegetett s meg-
vitatott hasznosságu gyermek-papneveldék behoza-
talán kivül ugy vélem kikerülhetni, ha neveidei 
tanfolyamainkat kissé registráljuk. 

T. i. a négy neveidei tanév közöl az elsőt : 
szenteljük az előirt biblicus nyelvek — s kü-

lönösen a latinnak tanulása, és gyakorlatára ; és ez 
legyen bizonyos időnkint a társalgási nyelv is. — 
És hogy mindemellett a jövő évekre tért nyerjünk, 
a nyelvek tanulásához, a második félévben, lehe_t 
kapcsolni a Hermeneutica biblica, és az Exegesis s. 
scripturae-t, s a magyar nyelven megjelent irálytant 
is. — Még, miután a lelkipásztoroknak is érdekük, 
hogy ne mondjam kötelmeikhez tartozik a népis-
kolákban behozott u j tanmód ismerete is: t. i. a 
hangoztató, szemléltető, irva-olvasni tanitás, és az 
ütenyirási tanmodor: ezeket is vegyük fel első évi 
tantárgyaink közé;1) mely tanmódoknak tanitása 
természetesen anyanyelven történik, és miután ke-
vés elméleti utmutatás mellett ez leginkább gyakor-
laton alapul, ez pedig a papneveldés városokban 
található elemi iskolákban tettleg is létesíthető a 
tanár vezetése mellett: be lehet látni, hogy nagyon 
terhelő nem leend a növendékre nézve egyéb tanul-
mányai tekintetében. 

2-ik évben aztán már sikerrel lehet tanitani a 
begyakorolt latin nyelven a papi tudományok alap-
ját, a Theologia fundamentális és Dogmatica-t, és 
mellettük a Biblicum-okat. 

3-ikban História ecclesiastica, s az evvel kap-
csolatban lévő Patristica, és Ju s cononicum. 

4-ikben Theologia pastoralis, Morális, Paeda-
gogia sublimior, mint rendes tantárgyak ; rendki-

!) Evvel talán elkészülve jönnek a fiuk a hittanra'. 
Szerk. 

vüli tanitmányul pedig (t. i. szünnapokon egy-egy 
órára) majd alább még egy tantárgyat ajánlok. 

Ha igy rendszerezzük a tanórákat s a tantár-
gyakat, hiszem, hogy alapos tudományt adunk a 
növendékeknek. — De hát a jellemeket hogyan al-
kossuk, neveljük ? (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KASSA, aug. 6-án. E nap, melyen annyi hü kebel ro-

kon sziv ölelkezett, aranymisés föpásztora legszeretőbb atyja 
iránti jó kivánatában, üdvözletében, fiúi legmélyebb tisztele-
tének kifejezésében versenyezett, igen sokszor fog emlékeink 
közt megujulni . . . . Az ünnep belbecsét érintve, külfényéhez 
remegve közelitünk, leírásában magunkat fölöttébb gyön-
géknek érezzük. A „veni, vidi, vici' , rövid, sokat jelentő 
szavaknál bátran letehetnők a tollat, ha fiúi tisztünk többet 
nem parancsolna, a szavak értelmezéséhez erőt, lelkesedést 
nem öntene Tehát : jöttem, láttam, győztem. Jött nm. 
Bartakovics Béla érsek, Kollárcsik István rosnyói, Gaganecz 
József eperjesi, Máriássy Gábor fölszentelt püspök ; Hadzsega 
Vazul, Csopej Antal ungvári kanonok, és az eperjesi kápta-
lan küldöttjei; jött a három megyére terjedő püspökségből a 
tisztelkedők serege, a városi népözönbe, mint egyik folyam 
a másikba omolva. Különösen a kassai megyei papság rend-
kívül nagy számban gyűlt össze az ünnepélyre. Az ünnep 
előtti napon, a délutáni vonat meghozta ő excellentiájának 
az apostoli király üdvözletét a megküldött vaskoronarend 
első osztályú rendjelében, mely fejedelmi üdvözletnek a rend 
korlátnoka, a magyar kir. cancellár, és tárnok urak valának 
hivatalos tolmácsai : meghozta a szentatyának apostoli áldá-
sát. Esti fél hét órakor az összes megyei papságot láttuk ő 
kegyelmességénél hódolati kézcsókra megjelenni ; beteg n. 
prépost urunk ő méltóságát szónoki tisztében ft. Arossy Jó-
zsef olvasó-kanonok ur helyettesitette. Alkonyatkor az összes 
harangok ünnepi szava jelenté a közelgő nagy napot. Fény-
özönben iáttuk a várost A disz-kivilágitásban kitűntek a 
főegyház és a város épülete; továbbá a premontreiek házán 
áldornagyunk koszorús jelvényei e fölirattal : ,Antistiti Ex-
cellentissimo, Patri optimo devotus Candidus Ordo ;' — a sz. 
Orsolyáról nevezett zárdaszüzek laka ő nmga arczképével s 
Horatiusnak e mondatával : ,Serus in coelum redeas, diuque 
laetus iutersis populo ;' — továbbá, egy izraelita palotásház 
homlokzatának ragyogó lámpafénybe mint megannyi gyé-
mántkövekbe foglalt betűi : ,Jehova 100 évig éltesse Fábry 
jó püspököt !' Esti 9 órakor a város nagyszerű fáklyás zené-
vel tisztelte meg arany lelki menyegzőjéhez készülő főpász-
torát, mely alkalommal tk. Antalfy Flórián városi tanácsnok, 
az egyházi és iskolai ügyek előadója tolmácsolta a nép örö-
mét, háláját, lelki alattvalói hűségét, ragaszkodását a főpász-
tor előtt. A városi nép örömének eme kiválóan szép és ritka 
nyilatkozatáért köszönetét fejezte ki ő nmsga az erkélyről, 
kérvén : hogy abbeli gyöngéd ragaszkodásukban továbbra is 
megmaradjanak; az erkölcsös és jámbor ker. élet áldásait, a 
csend és béke malasztjait élvezzék, a miért naponta ő sem 
sziinik meg fohászkodni az Istenhez. Atyai leghőbb kivá-
natát a nép töbszörös és lelkes éljenzése szakította félbe. 
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Eközben a vasúthoz indult küldöttség magas vendé-
gével, Egernek nagynevű érsekével megérkezett. Nagy él-
jenzésekben tört ki ujabban a nép öröme. 

Ily lelkesedés közt állott be az ünnep vigélye. Az öröm-
nap hajnalát a harangok zugásai s a mozsarak ropogásai 
üdvözölték. A város főbb helyein kitüzettek a lobogók. A 
nép figyelme föpásztorunk jegyesén, a székesegyházon füg-
gött. A harangszóra félkilenczkor a püspöki lakhoz gyűltek 
össze a díszruhás testületek. A nőnevelde koszorús leánykái, 
Abauj, Zemplén, Sáros, Gömör, Heves, Borsod, Ung fölkent-
jei karingben sorfalat képeztek. Három negyed kilenezkor 
indult meg — virágos uton — a díszmenet, fokozatos rend-
ben a templomba. A stallum baloldalát a rosnyói és az eper-
jesi megyés és Máriássy Gr. fölszentelt püspökök, s gr. Maj-
láth József, a jobb részét gr. Majláth Antal, Melczer Andor 
(tábornagy), Dessewffy, Csáky, Klobusiczky grófok foglalták 
el. Jelen voltak az abauji és zempléni főispányok s több ma-
gas úrhölgyek. — Láttuk Ung megyei káptalannak két tag-
ját. Az adstánsok közt : ft. Kreminger Antal szegedi pleb. és 
apát urat, f t . Kristóffy Gyulát ő Szentsége titkos kamarását. 
A hon maradt magas vendégek közt, kiknek jövetét a be-
tegség akadályozta, fölemiitjük a Sáros-pataki herezegnőt, 
hercz. Brezenheim özvegyét, született Schvarzenberg Karo-
lina csil. ker. dámát ; stb. A jubiláris püspök, érseki kézve-
zetője mellett lépett az ur oltárához, s ünnepélyes ,Te Deum'-
mal kezdte hálaáldozatát. Szivünk elragadtatott a gondolatra, 
mit tesz a ritka nagy kegyelemért, a hosszú évek adomá-
nyáért, czélunk törekvésünk végéhez közelgő munkálatokért 
hálát rebegni az Istennek ? ! . . . Püspökének kelyhén és bot-
ján Kassa városa virágot még eddig nem látott. Az al- és 
főesperestek , kanonokok , apátok komolyan lejtett szol-
gálattételeik áhítatra ébresztettek. A főegyházi énekkar, 
Huszka Antal vezénylete alatt, Beethoven müvét sikerülten 
adta elő. Az evangelium után, ft. Szabad Ferencz kanonok 
apát és helybeli pleb. urnák jutott a szerencse az Istenige 
trónjára (a szószékre) lépni s a fölött ,qui omnem principa-
tum et potestatem super nos obtinet' prédikálni. Szavai nem 
voltak a pusztában kiáltozónak haszontalanul harsogó sza-
vai. A kissé hosszas — de kenetteljes s fölöttébb érdekes be-
széd tüzelte inkább, semmint fárasztotta a figyelmet. Szólott 
a püspöki rendről. — Az áldozat végével nm. Bartakovics 
Béla érseknek külön, a három püspöknek, ismét az egész 
papságnak, a világi méltóságoknak, végre a székesegyház 
középhajójába menve a letérdelt népsokaságnak sorban, és 
együttesen adott áldást. O excellentiája csendes rövid hála-
imája után, áldásra emelt kézzel tért vissza lakába. Tem-
plomból kijövet, a polgármester tiszti karával egy miiértékes 
emléklapot (albumot) hódolatteljesen nyújtott át. Ekkor tisz-
telgett a kassai megyei papság ft. Árossy kanonok ur veze-
tése mellett az egyházi méltóságoknál ; az egri érseki megye 
fiait pedig, kik szeretett érseküket Kassára követték, m. s 
ft. Máriássy Gábor felszentelt püspök ur vezérelte a méltó-
ságokhoz. — Ot-hat féle magyar-deák versezetek — mik 
közt Szidor Antal és Juhász Mihály költői lángelméje tűnt 
ki, és b. Kellner sorezred kitűnő zenekara fűszerezték az 
aranyos lakomát. Az első üdvözlő pohár nm. Bartakovics 
Béla érsek által a nm. jubiláris püspök egészségére emelte-
te t t ; ezután ft. Árossy József kanonok ur a káptalan nevé-

ben legmélyebb hálaérzettel emlité az apostoli király legma-
gasabb kegyeinek bizonyitványát püspökünk iránt, hogy 
mig mink ezen ünnepre össszesereglettünk, az ap. király is 
közénkbe jönni, örömeinkben részt venni, ezeket fokozni 
méltóztatott ; mire háromszoros éljen tört ki a jelenlevők aj-
kairól ; azután tolmácsolta a káptalan, a megyei papság, és 
hivek hódolatát s iidvkivánatait. Tiszteletpohár emeltetett 
a jelenlevő méltóságokért is egyenkint. A szónoklatokban 
kitűntek a csanádi megye két érdemdús papjai, Kreminger és 
Oltványi, a kassaiak közöl Bessenyei Pál, Máczy Imre. A pap-
neveldében teritett asztalnak küldöttsége élén ft. Prámer Ala-
jos esp. s tolcsvai pleb. a megyei lelkipásztorkodó papság fiúi 
hódolatát, ragaszkodását, s forró iidvkivánatait tolmácsolta. 
Az egymást érő üdvözletek közt, mintha csak a naphősének 
szerény homlokáról olvastuk volna Cicerónak eme szavait: 
,Quibus pro tantis meritis nullum ego a vobis proemium vir-
tutis, nullum insigne honoris, nullum monumentum laudis 
postulo,praeterquam huius diei memóriám sempiternam/ (Ora. 
III . in Catili.) A jövet és látás arról győzött meg : hogy a 
kor haladtával növekedve fokozódott föpásztorunk iránt a 
fiak ősbuzgó tisztelete, legtisztább legforróbb ragaszkodása. 
Hisz pásztorunk, atyánk, tízszeresen atyánk ő, ő olyan, mi-
nőt Ábrahám és Izsákban képzelünk, azon aggszerü patriar-
chában, kik atyák, királyok voltak egy személyben, kiknek 
szavai, mint a jóslat igéi hatottak a lélekre s szemök hunyo-
ritásaira a hű háznép sátrait szedte fel ; kiknek intő szava 
után kövér nyájak s csengős terhelt tevék mentek a pusz-
tán ; s parancsuk a dús legelőkben egy országot teremtett, 
hová sátraikat fesziték ki, melynek kúpja az ég volt. — Ma-
gas vendégünk, az egri érsek ő nmlga másnap a főegyház-
ban misézett, megnézte többi templomainkat, intézeteinket 
is, s kedden reggel a vegyes küldöttségtől a vonatig kisér-
tetve eltávozott városunkból — de nem sziveinkből. ,Veni, 
vidi, vici!' 

KALOCSA, jul. 20-án. Az iskolai esztendő már vége 
felé járván, ügybarátaink kedveért egy két sor tudósitást 
irunk. Utolsó levelem fonalát fölfogva avval kezdem a dol-
got, hogy nálunk maj. 7-e érdekes és épületes ünnep volt, 
midőn nm. érsekünk a nm. erdélyi püspököt felszentelte. 
Jól esett az asztalnál, midőn a metropolita az erdélyi pap-
ságot és népet is érseki jókivánatival felköszöntötte. A jubi-
laeumi ajtatosság nálunk april 30-ától máj. 28-ig tartott. 
Meg lehet átalában vele elégedni, a nép szorgalmasan járta, 
és mindenféle tanulóság testületileg végezte, a nt. jezsuiták-
nál es a főtemplomban voltak a statiok, a sz. beszédet mind-
két helyen szorgalmasan hallgatták, sokan meggyóntak. 
Hála Istennek! Pünköst vasárnap kegyelmes érsekünk mi-
sézett és bérmált, másnap a m. fölszentelt püspök. Szent-há-
romság vasárnapján Csávoly nevü érseki helységben az u j 
plébános igtattatott be, Isten segélyje őt ! Urnapi körmene-
tünket kegyes érsekünk vezette, a nagy szél daczára, elvé-
geztük szerencsésen számos jámbor hivek kíséretében I t t 
szokásban van, hogy a közel vidéki plébániákról is bejönnek 
a hivek, s a körmenet nálok a következő vasárnap tartat ik. 
Jézus szive ünnepe után eső vasárnap, jun. 25-én jöttek tá-
volról is ide, főleg a nt. jezsuita atyák templomát látogatni, 
minthogy abban van a Jézus szent szive társaságának széke. 
A délutáni sz. beszédben Wotka atya üdvös igazságokkal 
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táplálta lelkiszomjas híveknek lelkeit. Hála Istennek, a Jé-
zus szent szive társulata szépen terjed s amerre terjed, sok 
üdvös gyümölcsöt terem Junius 28-án örömnapot éltünk, 
mindenfelé sz. misék tartattak kegyelmes föpásztoruuk bol-
dog hosszú élteért, kinek szivünkből kívánjuk, hogy születési 
napját még sokszorosan érje meg Isten dicsőségére, mind-
nyájunk hasznára. Jul. 2-án mint sz. Lászlót követő vasár-
nap itt is megtartatott a szent-László-társulati ünnep. Ft . 
Antunovics János apát és kanonok végezte a szentmisét, a 
szentbeszéd arról szólt, hogy mily fontosak az ily társula-
tok, s nevezetesen a szent-László-társulat. Adjon Isten nö-
vekedést ezen üdvös társulatnak, s tartsa meg alapitó-elnö-
két. Azóta abban járunk, hogy az examenek után látunk : a 
papneveldében jul. 10, 11, 14, 15-ik végeztettek. A papne-
veldéről levén szó, először is meg kell köszönnünk ft. Hopf 
kanonok urnák azon gondoskodását, hogy nm. Lonovics Jó-
zsef érsek ur keresztény archeologia könyvét uj kiadásban 
eszközlé. Bár minden, a papi hivatáshoz vágó kézi szak-
könyvvel el volnánk látva, s a világba lépő fiuuak tudnánk 
mindenből adni egy megfelelő darab könyvet a kezébe. A 
májusi és Jézus-szivét illető ajtatosságot megtartottuk. Re-
méljük, hogy lassankint a növendékek közt növekedik a hi-
vatalosok száma, t. jezsuita atyák jól tanítják az ifjúságot, 
s kiki korán elismerheti, hogy mire hivja az Isten. — A t . 
jezsuiták szorgalmasan dolgoznak. A boldogult Liptay atya 
helyébe Hennig Alajos lett praefectus gymnasii. Ez évben is 
többször tartatott akadémia. Junius 13-án az első latin osz-
tály jól forgatta magát. Junius 20-án a 3-ik latin osztály 
szinte szép előmenetelről tanúskodott. Már előbb máj. 15-én, 
a 4-ik osztály adott bizonyságot a ,Vocalem breviant' féle 
versek ügyes ismeretéről. 21-én az ifjúság sz. Alajos tiszte-
letére szépen megáldozott. Egyátalán a fiakat mind a kivül 
lakókat, mind a convictorokat isteni félelemre, vidor ügyes-
ségre tanítják a tiszteletre méltó atyák ; Isten tartsa meg 
őket ! — A miasszonyunkról nevezett intézet templomában, 
pünköst másnapján szentmisét mondván kegyelmes főpász-
torunk, az intézeti növendékek közöl néhánynak feladta a 
bérmálás szentségét, s örökre emlékezetessé tevé előttök 
a nagy napot, melyen főpásztoruk által a megerősítés sz. 
kegyelmét nyerték. Ugyanezen templomban a májusi ajta-
tosság számos buzgó keresztényeknek részvétével ez évben 
is megtartatott. A csinosan kiékesitett templomban, Szűz 
anyánk erényeinek követéséről ft. Lichtensteiger Ferencz 
kanonok ur tartotta a szabatos és figyelemmel hallgatott sz. 
beszédeket, a Mária-énekek pedig áhítatra gerjesztő pon-
tossággal és ihletettséggel énekeltettek. Máj 14-én volt a 
kis, boldog növendékek első sz. áldozása, a külső iskolásoké 
pedig május 25-én. Isten áldása őrködjék e ház felett, b 
tartsa meg alapító atyját, kinek áldozatkészsége ezen inté-
zetet az egész megye javára fölállitá. — Különben utolsó 
levelünkből már ismerétes dolog, hogy nm. érsekünk az el-
aggott papok részére 10,000 ft. adott, ugyszinte a semina-
riumi kert czélszerü nagyobbitására 1600 ftot. Isten fizesse 
meg neki, s adja, hogy nemes szándékai valósulhassanak. 
Záradékul föl kell említenem, hogy a második félévi vizsgá-
latok a nagy gymnasiumban jó sikerrel tartattak meg, s az 
érettségi vizsgálaton 24 közöl 22 érettnek nyilváníttatott, 
még pedig nyolcz cum calculo eminentiae. — A miasszonyunk-

ról nevezett intézet próbatételei a szülök és jóakaróknak 
teljes megelégedésére történtek. Áldással működik mind két 
intézet, Isten erősítse és jutalmazza a nemes lelkeket. — A 
Vogel-féle fordítás már szétküldhető. Első füzete jelenleg 
készen áll, s nem sokára a második is kész lesz. A viszon-
látásig Isten velünk ! — 

BERLIN, jul. 29-én. Julius hava 18-án kelt ministeri-
alis rendelet által, az alkotmány 12 pontja értelmében egy 
uj vallási felekezet nyert törvényes elismerést és befogadást 
Poroszországban, az úgynevezett „cogitansoké" (cogitanten.) 
Kérdezhetné valaki, mily hitet vallanak, mily ágozataik, 
szertartásaik stb. vannak V De hogy e tekintetben eleget te-
gyek a kivánságnak, szükség volna, hogy erről magam 
többet tudjak, mint a secta tagjai. Alapitója valami Löven-
thal tudor, ezelőtt zsidó. Irt a vallásról egy röpiratot, mely-
nek czime : „Eine Religion ohne Bekänntniss." Tagjai ezen 
felekezetnek időről időre összejönnek, hogy egymással val-
lási elmélkedéseik eredményét közöljék , azonban senki 
sincs szorítva arra, hogy a társai nagyobb része által tartott 
tanokat elfogadja. Furcsa felekezet, az igaz. Mondják, hogy 
az alapitó ép ugy, mint a megerősítő minister a fenneve-
zett szabadsággal egész mértékben akarnak élni. — A bécsi 
egyetem által a többi német egyetemekhez 500 éves jubi-
laeuma alkalmából intézett meghívás folytán, mint mondják, 
a tübingeni egyetem 25 protestáns tanára kívánják, hogy a 
bécsi prot. hittani kar bekebeleztessék az egyetembe Ez 
szinte külön neme a beavatkozásnak. 

BELLINZONA, jul. 30-án. A Freiburgban gyüleke-
zett svájczi jtüspökök megyéik ügyei fölött tanácskozván, 
ez alkalommal a tessini canton hatóságához a következő 
levelet intézték. „Elnök ur, és államtanácsos urak ! A helve-
tiai püspökök Freiburgban gyülekezvén össze , hogy me-
gyéik érdekében tanácskozzanak, fontolóra vették, ha vál-
jon gondjukat ne terjeszszék ki egyszersmind az önök te-
rületének katholikus hiveire is, habár joghatóságuk ama 
cantonra nem terjed is ki. Az egyháznak itteni rendellenes 
helyzete mélyen meghatott bennünket, mert érezzük a szo-
morú következményeket, melyek elmaradhatlanok, ha a tör-
vényes egyházi hatóság és eme canton katholikusai között a 
rendes viszonyok helyre nem állíttatnak. Gondoltuk tehát 
uraim! hogy- tekintve a gondjaitokra bizott nép javának 
előmozdítására czélzó buzgóságtokat, szívesen veenditek, ha 
e felszólítást hozzátok intézve felajánljuk jó szolgálatunkat 
a szentszék és a tessini kormány közötti jó viszony helyre-
állítására, melynek sikerülése örömmel töltendi el nemcsak 
Svajcz és a tessini canton katholikus hiveit : hanem mind-
azokat is, kik a haza érdekét és javát szivükön hordják, 
amely pedig főleg a nép megelégedésétől tételeztetik fel. 

Fogadjátok uraim hódolatunk, és nagyrabecsülésünk 
kijelentését " (Aláírva a baseli, freiburgi, sz. galleni, lau-
sannei és genfi, sioni, hebroni püspökök, és a churi püspök 
helyett Curtins prépost.) 

PÉTERVÁR, (Oroszország) jul. 15-én. Értesítettem 
önöket arról, hogy egy tekintélyes lap az orosz papi nevelés 
hiányairól hozott czikket. Ez az „Union Chrétienne"-t ha-
ragra lobbantotta. Ezen lap állítja, hogy az orosz papok kö-
zött vannak kitűnő hitszónokok, utal a folyóiratokra, me-
lyekből a tudomány és erény, szerinte, tápot meríthet. Én 
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figyelemmel kísérem ezen folyóiratokat. Egy közölök rövid 
idő előtt bámulandónak mutatta be olvasói előtt a „félem-
letes Ivánt ," ki saját fiát gyilkolta meg. Egy másik dicsé-
rettel halmozza el a japáni kormányt, mivel megsokasította 
azon házak számát, melyekről szólni sem illik. Nincs is kép-
zelmök önöknek az orosz papság tudatlanságáról. Tolstoy 
gróf a zsinat procuratora, felesége kérelmére körlevelet in-
tézett a püspökökhöz, kérdezvén őket, mi lesz a színekből 
az áldozás u tán? erre egy sem tudott választ adni. — Mi-
után már ily szomorú dolgokról irok, felemlíthetem azt is, 
hogy Vassilieff ur beszél az eltűnt Sokolsky bolgár érsekről 
is, állítván, hogy „ezen érsek in partibus jobb útra tért, és 
elhagyta az agitatio terét." — Miután V. ur oly igen jól van 
értesítve a szegény Sokolsky gondolatairól is, talán meg-
mondhatná az érsek mostani tartózkodási helyét is. Nem is-
merek Sokolsky titkos elvitelénél borzasztóbb tényt, és bá-
mulom a nyugatot, mely oly könnyen vette az egész dolgot, 
miután a Mortara-ügyben roppant zajt ütött. — Keleten 
kétségkívül fontos dolgok vannak készülőben. A sultán bár 
mit mondjanak, nem sokáig viszi már ; Görögországban pe-
dig oly izgatások vannak, melyeknél a vallás csak ürügy. 
Kephalonia szigetén a királyérti imákhoz hozzá adják : ,Ad-
jad uram Istenem ! hogy a görögök szent zászlójukat a 
konstantinápolyi Zsófia templomára feltűzhessék." Ezen 
dolgok ellensúlyozására jó volna figyelmet forditani arra, 
ami Bukarestben történik. Ismeretes, hogy e vidék keresz-
tényei megengedték, hogy Couza szakítson a phanarioták-
kal, és ez nagyban sújtja az orosz befolyást keleten. És ez 
talán nem is akarva nagy lépés a katholikus unióra, Diplo-
matiánk azon evangeliumi elvnek : ,qui non est mecum, 
contra me est/ szigorú alkalmazásával nem keveset járuland 
ahhoz, hogy sokan jobb ismeretre jutva Roma felé hajólnak. 
Oroszország volt az első, mely a photianus egyházat meg-
osztotta, — de annak egyesítésére nincsen ereje. 

BERN, aug. 1-én. A jurai újságban következő figye-
lemreméltókat olvassuk. Ismeretes azon határozott magavi-
selet, melyet lapunk az úgynevezett vegyes cantoni tanodák 
ügyében állandóan követett. Daczára kormányzóink kevély 
közönbösségének, mi nemcsak védelmére keltünk az egye-
sülési acta által a katholikusok számára biztosított jogok-
nak, hanem a veszély tudatában ki is keltünk a hivatalos' 
oktatás ellen, melyet népünkre erőszakolni akarnak. Tilta-
koztunk azon hitetlen és erkölcstelen tanok ellen, melyeket a 
hivatalos rendszer tanárai hirdetnek. Figyelmeztettünk, hogy 
ezek tisztán materialismusra vezetnek, és minden positiv 
vallás és erkölcs kiirtására a fiatalság kebeléből. Idéztünk 
példákat a tanokból, hogy óvjuk népünket a kömivesség 
merényétől. Mult héten ezen tanárok közöl egy a szabadkő-
mivesség dicséretét nyíltan hirdette. Elnevezte ezt a jövő 
vallásának, arra rendeltetve, hogy helyettesítse a papok igá-
jától felszabadított népeknél a keresztényeimet, mely elavult 
már. Krisztus — ő szerinte — csak ember, valamivel böl-
csebb a többinél. Az imádság nem ad kenyeret annak, aki-
nek nincsen, és nem tölti meg annak hasát, akié üres (sic), 
habár négy órán át zsolozsmát mond is. A szabadkőmivesség 
felszabadit mindezen bohóságoktól, mely jó volt a közép-
kornak, ez csak az együgyü embereknek való. E tár-
sulatba felvétetni, ez legyen legforróbb óhaja minden sza 

bad embernek. Ennél világosabban szólni nem lehet. — A 
szépirás (!) tanárának ezen szavai mozgalmat idéztek elő, 
és néhányan a katholikus tanonczok közöl felhozták, hogy a 
szabadkőmivesség kárhoztatva van az egyház által.Ki mondta 
ez ostobaságot önöknek ? — A plébános — A plébános sza-
már, és mindazok, kik hasonlókkal foglalkoznak Kiközö-
sitve! szeretném tudni, mi következménye van ennek? Ezen 
szavak vitát, és szakadást idéztek elő a tanonczok között, 
egy rész a tanár mellett, a másik része ellene fogott pártot. 
És a szépirás tanárának eme szavai, nem egyes emberéi 
csak, hanem kifolymánya a rendszeresített kömivesi prose-
lytáskodásnak. Mondják ugyan, hogy két tanár ellen vizs-
gálat rendeltetett. Nem tudjuk az eredményt, de annyit tu-
dunk, hogy a „vegyes cantoni tanodák megtartandják azt, 
amit Ígértek." Látva azon buzgalmat, melylyel most canto-
nunkban a szabadkőmivesség szaporítja tagjait, meglehet, 
hogy nem sokára megérjük, mikint semmiféle hivatalt nem 
fog viselhetni, ki eme titkos társulatbeli tagságot ki nem 
mutathatja. Ide jutandunk, hacsak a jurai nép számon nem 
kérendi a fiatalság ezen megrontóit, és atyáik hitének ezen 
nyilt ellenségeit, egy hatalmas nyilatkozmányban. És e nap, 
bizton hiszszük, eljövend. 

OCEANIA, (missioi tudósítások.) Január 17-én Wel-
lingtonba értem, innét pedig Port-Chalmers-be. Ezen hely 
gyakran látogattatik a czethal-halászok által, mely halak 
itt bőségben találtatnak. Dunedin, a tartomány fővárosa, 
gyorsan emelkedett. 1861 elején még csak 15,000 lakost szá-
mított, s ugyanazon év végén már 30,000-et. Mi okozta hát 
e bámulatos növekedést ily rövid idő alatt ? A tartomány 
bensejébeu a hegységekben aranyat találtak, a gőzösök, 
távíró, és újságok elvitték eme hirt az összes aranybányákba 
(goldfields) Austráliában, és azonnal számos aranyásók fel-
vették sátorfájukat, jöttek telve reményekkel az Eldorádóba. 
Valóságos bolygó zsidó természetök van ezen embereknek ; 
nagy fáradsággal túrják a földalatti rétegeket, és sokszor 
keveset találnak, eközben jön egy újság, hogy uj aranybá-
nyák találtattak fel valahol, hol állítólag mesés nagyságú 
arany darabokat találtak, a népvándorlás azonnal megkez-
dődik egész tömegekben az uj irányban. Hányszor nem csa-
lódnak reményeikben !, — s mégis újra készülnek megcsa-
lattatni. És váljon mit tartsunk az ortagói aranybányákról ? 
Ez alkalmasint igen keveset fogja nyugtalanítani. Azonban 
Isten, ugy látszik, még sem igen kegyelmes ezen kincske-
resők irányában, ahelyett hogy a kincs könnyen elérhető 
helyeken, kedves égalj alatt lenne található, ott van az or-
tagói zordon vidéken. Meredek sziklák, sok hó, éles hideggel 
kell megküzdeniök. Építési és tűzifa nincs, ezt távolról kell 
szerezni, és pedig drága áron. Lát ja kedves atyám, hogy az 
aranynyal is ugy van, mint az erkölcscsel, sokat kell dol-
gozni, tűrni, hogy sajátunkká legyen. Én Dunedinben január 
végén, dicsőségem fénypontján voltam. Dunedin, igy mon-
dák felülmulandja Melburnt, és fővárossává leend egy tágas 
britt birodalomnak. Ezer kéz dolgozott, a város kevésbé 
kedvező fekvése mellett is az épületek gyorsan emelkedtek, 
röptiben uj város támadt. Ortagónak állandó kath. lelkészi 
állomása még nem volt, katholikus kevés találtatott benne, 
mivel az itt levő skotcziai puritanusok mindent elkövettek, 
hogy az övékén kivül más vallás ne lehessen e helyen. Min-



den évben egy küldér jött meglátogatni ezen és a southlandi 
tartomány katholikusait. Moreau atya 1861 april havában 
megfordult e két tágas tartomány főbb vidékein, de állandó 
lakhelye nem volt. Visszatértével a fővárosba a bányák fel 
voltak már találva, ki akart bérelni egy csekély házat, he-
tenkint 37 frankot kértek tőle; elbámult a követelésen és to-
vább ment. Pár nappal később jön, és kértek egy hétre 50 
frankot, és rá 14 napra 100 frankot. Azért ideiglenesen egy 
szállodában vonta meg magát, mivel nagyobb részét az idő-
nek ugy sem töltötte otthon. Ezen szállodában töltöttem test-
véremmel én is egy pár napot, egy szobában, melyet ezután 
még egy harmadik lakóval is meg kellett osztanunk, és még 
ezt is szerencsének kelle tartanunk. Első este pedig jövete-
lem után egy nagy teremben gyékényen kellett aludnom, 
hol valami 30 kincsásó ivott, dohányzott, énekelt, tombolt. 
A vendéglős évenkint 550,000 frank bért fizet, pedig nem 
első rendű vendéglő. 

Dunedinban nincs kápolna sem. Moreau atya eleinte 
vasárnaponkint egy táncztermet kapott néhány órára, és itt 
rögtönözött oltárt, s mondta a szentmisét, később felcserélték 
ebédlővel. Midőn én voltam ott, a törvényszéki csarnokban 
volt engedelme havonkint kétszer egy termet használhatni. 
Azóta a dolgok jobbra fordultak, a hivek meetinget tartot-
tak, aláírást nyitottak, Moreau szállást is talált, várva, hogy 
számára lakot építenek. Azonkívül kapott segédet is már. 
Ha a megnyitott aranybányák csakugyan gazdagok, akkor 
ebben a tartományban az áldozárok számának növesztése 
okvetetlenül szükséges. A bányák helyén már is épült egy 
kis kápolna a katholikusok, és egy missionarius számára 
lakszoba, hol havonkint két hetet tölt. — Nekem tovább kel-
lett utaznom; de mivel, ha a gőzöst használom, Christchurch-
ban testvéreinknél csak 24 óráig lehettem volna, azért egy 
kisebb vitorlás jármüvet használtam, mely épen akkor indult 
Lytteltonba. Febr. 1-én jó szelünk volt, és ,Julianna' 20 óra 
alatt megtette a 230 tengeri mértföldet. Lyttelton kis város, 
mely ki sem terjedhet, mivel a tenger és roppant magas hegy 
közé van szorítva, csúcsát képezi az akkorai félszigetnek. A 
félsziget hegyes, de azon túl belyebb tágas, é3 termékeny 
síkság terül el, melyen Christchurch fekszik a canterbyrii 
tartomány székhelye. Akarják a két várost vasút által össze-
kötni, de ezen czélra hosszú alagutakat kell majd a hegye-
ken át fúrni, ami itt valóban nem könnyű és nem olcsó vál-
lalat leend. Én nekem fáradságos utat kellett a hegyeken át 
tennem, melyekről különben a képzelhető legszebb kilátás 
nyilik. Canterbury tartomány szép, népes és gazdag fog le-
hetni egykor, hanem égalja nekem túlságosan nedvesnek 
tünt fel. Több éven át ezen tartomány katholikusai időnkint 
egy áldozár által látogattattak, 1860 óta pedig itt rendes ál-
lomás van. A kezdet mindig nehéz, és testvéreink nehézsé-
gekkel küzdöttek meg a letelepedésnél, mindamellett bámul-
tam azon, ami csekély idő alatt történt. A missio most két 
hektárnyi területei földet bír egy helyen, mely azonban fáj-
dalom, a város sarkán van. Tágas szép ház is építtetett, 
melynek nagyobb része kápolnának használtatik, különben 
ismerve Chataignier atya ritka tevékenységét és kitartását, 
ezen nem fog csudálkozni, testvéreink sem kímélték a mun-
kát. Chataignier most egy nagyobbszerü templomot tervez. 
Megelégedéssel kell tovább említenem, hogy a katholikusok 

száma eme vidéken szépen növekedett, és a missio főnöké-
nek számitása szerint felrúg közel 1800-ra; igaz, hogy szét 
vannak szórva, de ez igy van a többi tartományokban is. I t t 
legalább, tekintve az utakat, a közlekedés és a látogatás nem 
jár annyi nehézségekkel, mint sok más tartományokban. Az 
itteni szegény katholikusok oly hosszu ideig voltak meg-
fosztva a vallás vigasztalásaitól, hogy nem csuda, ha többen 
egykedvüek lettek. Hála azonban az Istennek, azóta üdvös 
változás állott be, mely reményre jogosít, hogy Christchurch 
nem sokára virágzó és tekintélyes kath. községet fog felmu-
tathatni. Küzdenie ugyan majd kell az anglikán egyház 
hatalmával, hanem Isten hatalmas segélyével eme küzde-
lemből is, mint sok másból dicsőségesen fog kilépni. 

KONSTANTINÁPOLY, jul. 10-én. Rumelia tartomá-
nya folyton a legbotrányosabb zavaroknak, és a görög püs-
pökök által gyakorolt zsarolásoknak színhelye volt. Az ottani 
görög főpapok és Husni basa között szoros egyetértés van ; 
amazok tisztelete ennek irányában annyira ment, hogy egyik 
közölök a községtől 2000 franknyi összeget kért, hogy fizet-
hessék az irókat, kik Husni basát a lapokban védelmezik a 
franczia lapokban ellene intézett támadások ellen. Különö-
sen a „Courrier d 'Or ient" nyugtalanítja ama görög püspökö-
ket és a basát, mely lap — dicsérettel legyen mondva — az 
őt környező veszélyek és nehézségek daczára, a tartományi 
kormányzatoknál elkövettetni szokott visszaéléseket éles 
hangon szokta birálni és megróni. — A patriarchatus azt kö-
veteli, hogy a hivek fizessék az ö adósságait, ezek meg azt, 
hogy aki csinálta az fizesse is meg. — Mi alatt ezek egy-
mással igy czivódnak, az egyesült bolgárok mindinkább 
szorosabban fűződnek a szentszékhez. Az adrianopoli egy-
ház, mely csak nem régen alakult, mindinkább tágul. Tem-
plomot épitenek épen most, melynek számára az első haran-
got a pápa fogja adni. A két egyház közötti eme ellentétben 
sok figyelemreméltó van, és vaknak kellene lenni, aki nem 
látja, hogy a szakadárság itt csakugyan hanyatlófélben van. 
Az Isten szándéka nyilvánvalóvá kezd lenni. A hit ellenségei 
a rosznak győzelmét biztosítottnak tartják, mivelhogy Krisz-
tus helytartóját az örök városban fenyegetve látják. Azt hi-
szik, hogy megsemmisítették a katholicismust, ha azt közöt-
tünk megrontják; de ha itt — mit Isten ne engedjen — győ-
zedelmeskednének is, csak bennünket rontottak volna meg. 
Sokszor mondották, és pedig jogosan : a katholicismus olyan 
mint a tenger, azt nyeri az egyik oldalon, amit a másikon 
vészit. Ha az olasz forradalom borzasztóságai között Olasz-
hont elveszítené is, megmarad a kelet, és még több, mert ki 
merne neki határt szabni ? Hol van a földteke ama szöglete, 
melyet a vértanúk vére meg nem termékenyített volna ? 

ROMA, jun. lő-én. A keresztény régészetnek Rossi 
lovag által szerkeszett februári füzetében ismét érdekes köz-
lemények vannak a 8-ik század előtti galliai föliratokról, Le 
Blant Edétől ; az Aurelius családi névről, és a romai cata-
combákban folyamatban levő ásatásakról. Az itt történt ása-
tások hü szemléjének nehéz feladatát csak is a szakértő 
Rossi lovag képes megoldani, és reményijük közlönyében 
ezután sem szünend meg tudósitványokat adni. A tudós 
szerző először is S. Castulusnak Fabretti által felfedezett, 
Mabillon által meglátogatott, de később elveszett catacom-
báiról szól, mely mult évben ismét felfedeztetett a vasúti 
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munkálatok alkalmával Claudius vizvezetése mellett egy 
olasz mértföldnyi távolban a város falától. Castulus Diocle-
tián császár szolgája volt. A nevét viselő catacombák fölé 
Stratonicus püspök és Castulus vértanúk tiszteletére tem-
plom emeltetett, „quorum corpora — amint egy helyiró 
mondja — longe sub terra sunt sepulta." A templom körüli 
földszinti temetőre is akadtak, mely az üldözések utáni idő-
ből való. — A laterani kanonokok, kik szent Ágnesnek ex-
tra muros levő templomában végzik az istenitiszteletet, sz. 
Ágnes catacombáinak régi bejárását keresve, egy pogány 
columbariumot fedeztek fel, de melynek felirásai nem voltak 
megtalálhatók. Rossi ezt igen sajnálja, mert azok talán sz. 
Ágnes családjának ismeretére vezethettek volna, mely eddig 
tudvalevőleg fel nem derittethetett. — Szintén a nomentáni 
uton S. Nicomednek újonnan felfedezett catacombája, mely 
ugyan nem igen szélesre terjed, érdekes kutatásokat fog 
eredményezni. Mult november óta ezenkívül Sz. Priscilla, 
és sz. Domitilla nyughelyeiken is folynak az ásatások, és itt 
is várnak eredményeket. S. Collixtusnál azon kis templom 
romjai között, melyet Rossi mult octoberben sz. Soterének 
lenni állított, érdekes felírásokra akadtak. Ugyanitt a leg-
távolabb részben egy eléggé megrongált freskót találtak, 
melynek tárgya gyakran fordul elő a negyedik századbeli 
mosaikokon, és síremlékeken. Két szarvas közelit egy szik-
lához, melyből 4 patak csergedez ; hasonló képeknél másutt 
gyakran lehet látni a szikla fölött keresztet, bárányt, vagy 
Krisztus képét. Itt a festmény elkopottsága miatt mindezek-
ből semmit sem lehet kivenni. — Az Aurelius patronymicus 
nevezetét sz. Ambrus, és sz. Ágoston is viselték. Rossi a 
mult october havi füzetben fejtegette, hogy a milanói szent 
érsek a hires gens Aurelia sarja volt. Cavedoni azt hiszi, 
hogy sz. Ágoston e családi nevet felvette lelki atyja sz. Am-
brus iránti tiszteletből. Es valóban sz. Ágoston nem tartozott 
a gens Aurelia törzséhez, és családjában egy Aurelius nevü 
sem fordul elő. Cavedoni hasonlat végett felhozza sz. Cyprián 
példáját, ki Caecilius nevét vette fel az öt megtérítő cartha-
gói áldozártól. 

IRODALOM. 
E m l é k k ö n y v stb. 

V. 
Az egri megye főpásztorainak különös jogairól, kiváltságairól, 

s különféle kitüntetéseiről. 
I r t a Porubszky József, az egri érseki lyceumban egyházi jog 

és történelem tanára. 
Szerzőnek e müvében egy dióhéjban látjuk összeszedve 

az egri főmegye főpásztorainak különös jogait, kiváltságait 
különféle kitüntetések kíséretében, melyek együttvéve a 
föpásztori infula körül ragyogó fénykört képezének. 

Három szakaszra osztva müvét szerző, az elsőben tár-
gyalja a megye főpásztorainak nevezetesebb polgári jogait s 
kiváltságait ; a másodikban azoknak nevezetesebb egyházi 
jogait s kiváltságait ; s a harmadikban azoknak különféle 
kitüntetéseikről szól, s pedig előbb polgári, azután egyházi 
tekintetben. 

Szerinte több polgári jogaik és kiváltságaik valának,me-
lyek közöl mi csak néhányat emiitünk ; különösen első, legki-
tűnőbb joga, kiváltsága, s ugy szólván kötelessége vala ez egri 

székesegyház főpásztorainak, hogy ök a király negyedik fiá-
nak őrei valának. Mi alatt a szükség idejében való oltalmat, 
a nevelést, s az erre vonatkozó kötelességet is kell érteni ; 
mely kötelesség meghagyatott akkor is, midőn az egri püs-
pökség érsekségre emeltetett azon hozzáadással, hogy ezen-
túl annak az egri érseken felül a kassai és szathmári püspö-
kök is részesei lesznek. 

Ily polgári jog, kiváltság vala még az örökös főispáni 
méltóság Heves s Külső-Szolnok egyesült vmegyékben kiter-
jedve a mai időig; valamint a külön országos törvény-
czikkek megbízásával is megerősített gondnokság az Eger-
ben alapított jogakadémia, s az ehhez tartozó alapítványok 
felett. 

Nevezetesebb egyházi jogaik és kiváltságaik közé tar-
tozott : 

a) hogy századok óta püspök-rendi helyetteseik (suf-
fraganeusaik) valának : 

b) hogy az 1804 óta érsekek és metropoliták levé-
nek s mint ilyeneknek, ha a primási szék üresedése alatt a 
kalocsai érseknél idősebbek, a pesti központi papnövelde is 
az ő felügyeletök alatt áll ; 

c) hogy az egri érsek a kalocsai érsektől s a kalocsai 
érsektartományi püspökök szentszékeitől fölebbezett házas-
sági és más egyházi ügyekre nézve 1857-től kezdve 10 évre 
harmadik folyamodásban pápai kirendelt biró. 

A különféle kitüntetéseik közé tartozott polgári te-
kintetben : 

1. Hogy az árpádházi királyok akarat ja szerint egri 
püspökké senki más nem választathatott, mint nemes szár-
mazású, jogtudós; megjegyezvén itt a szerző, hogy a püspök 
választás a káptalannál volt ugyan, de mivel az egri püspö-
pök a királyok negyed szülött fiainak őrei, nevelői valának, 
csak a király által kijelölt három egyén közöl választhatott. 

2. Alig volt az országban valamely fontosabb hivatal, 
melyet az egri székesegyház főpásztorai nem viseltek volna. 

Különösen voltak közölök Heves megyén kívül más 
vármegyék kormányzói is ; voltak országgyülésileg kineve-
zett birák, biztosok, szónokok ; királyi kincstárnokok ; koro-
naőrök, cancellárok, a királyok, vagy királyi berezegek uti 
és hareztársai ; Magyarországban és künt is helytartók, s kö-
zöttük Dóczy Orbán nádor is, ki mint ilyen Mátyás halála 
után országgyűlést hirdetett a Rákosra; voltak az ország, 
vagy király részéről követek, s ezeken felül még számos 
egyéb kitüntetésekben részesültek, miket az iró történelmi-
leg s részletesen előszámlál. 

Egyházi szempontból hasonlóképen többféle kitünteté-
sekben részesültek, melyek közöl megemlítendő : hogy me-
gyéiken kivül több egyházi megbízásokat hajtottak végre 
koronkint majd a királyok, majd a pápák megbízásából. 

A király, vagy királyné koronáztatásán gyakran fő-
hely, s tisztség adatott az egri püspököknek ; s az egri me-
gyén kivül többször az esztergomit is kormányozák lelkiek-
ben; s közölök egy kalocsai, 15 pedig az esztergomi érsek-
ségre emeltetett. 

Voltak közöttük bibornokok is hárman, pápai követ 
egy, Dóczy Orbán, s egy patriarcha-érsek, mint Pyrker . 

Végre különösen megemlíti szerző még, hogy voltak 
közölök, kik még természetfölötti kitüntetésekben is része-



— » 1 1 8 M 

sültek. Úgymint : Telekesy, kinek teste eltemettetése után 
mintegy negyven év múlva is egészen épnek találtatott ; 
Bánfy Lukács, ki mint esztergami érsek a szent élet hirében 
halt meg, s a pártfogását kérők közöl többen csudálatosan 
felgyógyultak ; Buld, ki a Vatha-féle zendülésben, vértanú-
ságot szenvedett, s mint szent tiszteltetik. 

Atalán szólva, szerző kalászatainak e füzérjét ugy vesz-
szük, mint az ügyes kertész kezéből a szép virágcsokort. 

Előadása, irálya tiszta, könnyű s tudományos szinezetü. 
(Folyt.) 

Tariczky Endre. 

VEGYESEK 
Ft . Bányay Mihály oroszhrabóczi g. kath. plébános a 

a nm. m. kir. helytartótanácstól engedelmet nyert leégett 
templomának felépítésére kegyes adományokat szedhetni. 
Ajánl juk azon szent lelkek kegyességébe, kik sz. Lőrincz-
czel együtt földi gazdagságaik egyik részét per manus pau-
perum in coelestes thesauros curant deportare. Mindenik 
szegény hü portitor, de a szegény templom, Jézus Krisztus-
nak ará ja leghívebb. 

Nt. Sebők László, az egri érseki papneveldének tanul-
mányi felügyelője Veuillot Lajosnak „Jézus Krisztus élettör-
ténete, tekintettel a régibb és ujabb tévelyekre" czimii köny-
vét magyarra forditva erre ,megrendelési fölhivás'-t tesz 
közzé : „Midőn Veuillot mult évben e müvét kiadá, az iro-
dalmi világ nagy részét mozgalomba hozta; a magyar és 
külföldi lapok siettek mutatványokat közölni belőle, s midőn 
Szentséges Atyánk — IX. Pius, — elismerése jeleiil egy 
sajátkezüleg irt dicsérő levéllel szerencsélteté a nagy nevü 
irót e müveért : kétségtelen, hogy ez a munka legnagyobb 
ajánlatára szolgált. S e műnek csekélységem által eszközlött 
magyar fordítására vagyok bátor fölkérni a t. közönség be-
cses figyelmét. Tárgyá t a világ Megváltója életének törté-
nete képezi, mely az üdviratból — evangeliomból — s a szent 
a tyák iratainak legszebb virágaiból — mondataiból — állít-
tatik össze. Simon Mágustól Renanig minden tévelyre figyel-
met fordit a szerző anélkül, hogy a tévelyek kezdőinek csak 
nevét is említené. Terjedelme mintegy 25— 30 tömött*ívnyi. 
Folyó évi october hóban a mű elhagyja a sajtót, s a megren- * 
delt példányok bérmentesen fognak megküldetni. Tiz, meg-
rendelt példányt után tiszteletpéldánynyal szolgálok. Ära : 1 
f r t 50 kr . Az előfizetési pénzek a megrendelt példányok 
átvételekor is beküldhetők. Bizalommal s tisztelettel kérem 
t. ivtartóimat, kegyeskednének a megrendelést mielőbb ná-
lam (Eger, Papnevelde) vagy a főt. egyházmegyei hivatal 
u t ján megtenni, hogy a nyomatandó példányok száma iránt 
tájékozást nyerhessek." 

Ts. Salamon Ferencz ur P. Naplónak két számában 
(179. 182.) a pesti egyetemről szól. Egyikben védi az egye-
temi tanács határozatát ,Debatte ' ellen, hogy a bécsi egye-
tem 500-os ünnepélyén függetlenségi és nemzeti tekintetből 
meg nem jelent ; másikban szól az egyetem vallásos jellegé-
ről, mondván : hogy a törvényhozás a magyar kat . egyete-
met az u j idők igényeihez köteles lesz átidomítani; ez pedig 
csak a vallásos jelleg közösitésével, vagy eltörlésével lehet-
séges, hogy vagy minden nagyobb vallásfelekezet theologiai 
kara állittassék fel az egyetemen, vagy amerikai módra a 
meglevő kath. hittani kar is attól eltávolittassék. Elismeri 
tehát, hogy ma az egyetemnek kath. jellege van, s ezt el-
rontani javasolja. S. F . urnái ez azon kérdéstől tételeztetik 

fel : magánvagyonból van-e alapítva az egyetem, vagy or-
szágosból '? — Er r e nézve, olvassa el a dicső Pázmán Péter 
alapító levelét, fogja látni, saját zsebéből vette-e ő a 100,000 
aranyat , vagy pedig az ország pénztárából ; ugyszinte Lósy 
és Szelepcsényi. A hittani kar egyetemünknek bölcsője, első 
feltűnése, létének kezdete. Mária Terézia apátságokat ado-
mányozott az egyetemnek, mint apostoli király, mint a kath. 
egyháznak fővédnöke, s ez nem az országos pénztárból fel-
állított u j apátság volt, hanem ős apátság, a kath. egyháznak 
ős tulajdona. Az egyetem alapittatása tehát személyes ma-
gánvagyon, és a kath. egyháznak külön, és jogosan birto-
kolt saját vagyona, következőleg t. S. F . ur föltétele szerint 
ka th . vallásos jellegétől meg nem fosztható. E g y ut maradna 
tehát oly egyetem felállítására, mint amilyent t. S. F . ur 
óhajtana, hagyassék meg a magyar kath. egyetem, ugy 
amint van, alapittassék más egyetem országos vagyonból 
vallásos jelleg nélkül. ' — Ez annyi : adózzunk, hogy fiaink 
az Istentől elszakadt tudományokban oktattassanak. 

Az esztergomi dalárda ft . Szántóffy Antal kanonok 
urat elnöknek választotta, s szép estélyi zenével megtisztelte. 

Rudolf koronaörökös főherczeg sétára kocsizván Ischl 
főutczáján az Oltári-szentséggel találkozott, mely beteghez 
vitetett. A kocsi azonnal megállott, a főherczeg gr. Latour-
rai kiszállt, letérdepelt, s mikor a pap a főherczegre áldást 
adott, ez homlokát, száját, melljét kereszttel jelzette ; ugyan-
ezt tette gr. Latour, gr. Pálffy és Spindler főtisztek is a fő-
herczeg kíséretében. — Maradjon ezen áldás a főherczegen, 
milliók milliók édes reményén, hogy róla mindnyájunkra 
szállhasson. 

Kaptuk a bajai főgymnasium tanuló if júságának érdem-
sorozatát a mult iskolai félévre. A tanonczok száma nyolcz 
osztályban 418, az erkölcsi viseletben 11-en kevésbé vagy 
épen nem törvényes jelzést kaptak, és ezen 11 között 7 héber 
vallású. 

Ferencz-József leánynevelde Székesfehérvárott az ir-
galmas-apáczák vezetése alatt jövö évre programmot közöl 
a szülékhez, s a kath. jó vallásos nevelés minden barátaihoz. 
„A nőnevelés t i tkának megoldása egyedül a religioban rej-
lik, mondja Dupanloup. Ahol a bold. Szűz Mária képe di-
szeskedík, ahol a tanítónő imádkozik s gyónni, áldozni szo-
kott, ily tanodákban neveltetnek erényes leányok, képez-
tetnek ker . anyák." E szent elvek nyomán a fönnevezett 
intézet ugy gondoskodik, hogy a tanitás vallásos korszerű 
nevelés legyen. Az apáczák tanképességi bizonyítványokkal 
ellátott egyének. A tantárgy magyar. A szállás, élelmezés 
évenkint 160 fr t . a rendkívüli t á rgyak : táncz, zene, rajz, 
ének külön de jutányos díj mellett adatnak elő. Főnök Eötvös 
Salesia. 

Curiosum gyanánt megemlíthető, hogy Peruzzit, a volt 
olasz közoktatási ministert, ki hivataloskodása alatt annyi 
szomorúságot okozott, és ki most mint képviselőjelölt lép fel, 
megtámadják mint — clericalist. 

Az olasz katholikusok a megszakadt tárgyalásokból 
alkalmat véve péterfillért gyű j tö t tek , hogy megmutassák, 
mennyire szavaznak a szentatya szándékára. Az első külde-
mény e péterfillérből ily fölirat alatt küldetett : „Pio IX . 
Pont. Max. — quod abdicata omni contentione de re civili 
— conciliandae concordiae suasor fuerit uti Ecclesiae per 
Italiam orbitate laboranti — sua dignitas auctoritas per epi-
scopos tandem restitueretur — magnas Itali gratias potentius 
illorum pervicaciam indignati qui suam a communi regni 
alienationem — sibi apud cives commendationi futurae falsam 
existimant." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és alduDasor sarkán. 9. sz. a. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, augusztus 23-án. 16. II. Félév. 1865. 

TARTALOM : A bécsi tudományegyetem ötszázados 
emlékünnepe aug. hó 1. 2. 3. napjain 1865. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

A bécsi tudományegyetem ötszázados 
emlékünnepe augustns hó I. 2 3. 

n a p j a i n 1865. 

Mióta ész észnek bizonyult, tudomány létezik. 
Az elsőnek joga s kötelme egyszersmind magát 
müveive a lehető tökéletesség délpontjára emelni, 
mert kötelessége magát fentartani. Századok vas-
szorgalma az ismeretek gyűjtésén megtörik; mig 
egy rendszer azoknak életet ad. Nemzedékek czélok 
valósításába fáradtan eltűnnek; mig egy elme a 
feltételek valódiságára utal. Az ily mozzanatoktól ki-
sért tudomány pedig, a mindenségben, ha tárgyra, 
a lét szakadatlanságában, ha időre szoritkozunk, 
hatáskörét, az absolutumban végalapját birja. Ezek 
nyomán a tudományban az észnek maradó diszére 
ismervén, egyetemben őrzöttnek ünnepét — s ezt 
ötszázadost — kell hogy üdvözöljük. 

A fönnevezett három naphoz képest az ünne-
pély ugyanannyi részre oszolván, ezt nem újdon-
dászhoz tartozó részletezés, de a tudomány illetékes 
álláspontjáról vizsgálni czélunk. S azért, miután az 
első nap a cs. k. vigadó-teremben mint az ünnepély 
átalános helyén a szokásos üdvözleteknek szentelve, 
.általános tanszabadság' ,büszke tudomány', ,sötét 
középkor', ,ihlettség mint főtudománytényező - — 
több izben határzó érvek által üreseknek bizonyi-
tott szavak — magasztalása közt folyt le : a követ-
kező napon tartott rectori beszéd, mint az ünnepély 
fénypontját teendő, lesz vizsgálatunk kiváló tárgya. 
Tekintettel a nyomtatásban előttünk fekvő beszédre, 
első álljon a bölcsészeti szempont. 

Mig a bölcsészet szemléleteket a kiilérzék nor-
mális állapotára viszonyítva a helyeseknek ismertek 
egységéből fogalmakat, azok mint ezeknek viszo-
nyából ismereteket alakítva, a tárgyak alapja-, össze-
függése- s czéljának megtudatolása által eszméket 

különböztetve, s ekkép vizsgálatait az elvontra ve-
zetve vissza, tárgya felett annak mindenkor győzel-
mes álláspontjáról hozand Ítéletet; míg tudomány-
ban elv, gondolkozásban egység irányadó, mert 
bölcsészet az lesz ami kell , hogy legyen : lehet-e 
tudományos beszédben, mit felteszünk, helye 1) ily 
felfogásnak : „Sie (t. i. Jubelfeier) ist die Huldigung 
welche die W i s s e n s c h a f t ihrer wichtigsten und 
das geistige Leben des Volkes am tiefsten berüh-
renden Institution — der Universität — darbringt, 
und mir liegt es ob, diese Huldigung in öffentlicher 
Rede auszusprechen." (L. a nyomtatásban, Festrede 
zur 5-ten Saecularfeier der wiener Universität, am 
2. Aug. 1865. Gesprochen vom Rector Jos. Hyrt l . 
Wien 1865.' czim alatt megjelent beszéd 3. 1.) Az 
ünnep czéljának tévesztését, mert egyetemre mint a 
fejlődés követelményére utaló tudománynak aláren-
delését, mit bármi — ezúttal kizárt — ,röp' szelidi-
teni képtelen, s a tudomány többet feltételező képé-
ben szónokot magát, ki ne lássa itt ? 2) Miután,egye-
teminek, ha nem feladása az igaz szellemétől vezér-
lett össztudománynak kifejezést adni, értelme nincs, 
s azért helyén van szónoknak „Vor meiner Seele 
steht das grose Granzeder Universität," mondata — 
(id. 1. — :) fog-e valaki e szavakban „Die höchste 
Aufgabe der Wissenschaft besteht darin, durch Er-
kenntniss von Wahrheit, das menschliche Dasein zu 
verschönern," meghatározásra ismerni ? Mert ha a 
tudománynak lényege, amit szónok beismerni lát-
szik, az igaznak észrei viszonyítottságában áll; ha 
továbbá az ember jelene nem határ létének, és an-
nak mint a vallás rendithetlen alapján nyugvó jö-
vőnek lelke, mivel czélja s követelménye az igaz: 
van s lehet-e alapja idézett phrazisnak s csakis an-
nak, hol a tudomány az ittlét szépitése rabjául sze-
repel? 3) Miután egyoldalúság-, előitélettől ment, s 
a részekre ugy mint az egészre irányzott figyelmet 
kivánó, behatottság, kitünőleg kell, hogy jellemez-
zen tudományos és nem mindennapi kör- s időben 
előadott beszédet : nem lehet eme szavakban : „Alles 
Wissen erhält sich nur durch Mittheilung," — (4. 1. 
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3. pont.) annak nyomára jutni ; tudván , hogy 
eszmecsere s hagyomány eszköze, koránsem elve a 
tudománynak — átalában — eltekintve a fajok kü-
lönbségétől, mert fejlődéshez feltétlenül kötött fen-
tartásának. Olyanul ugyanis vagy a szemlélődésé-
hen legmagasb fokra hágott ész, mint minden vál-
ság- s rendszernek ezen a tudományos közvélemény 
által elismert kútfeje, lesz ezután is ismerendő ; vagy 
a bölcsészet, tehát a tudomány legsajátabb alakjá-
ban, egy örökre megfejthetlen zűrré válik, melynek 
alakitásán annyi tehetség, hagyományt folyvást 
eszközül tekintve, s mert az ész egyszerű viszonyá-
ról van szó, máskép nem tekinthetve, — összetört, s 
mégis eszméik, elvonás szülöttei, ugy elméleti mint 
gyakorlati téren diadalt ünnepelni nem szűnnek? 
Bizonyitja ezt egy aq. Tamás, Newton, Descartes, és 
a tévedesei mellett mély igazságok tudatára ébredő 
Kantnak, többi közt, alakitó fellépte. Szónok is, 
érezve az igazság hatalmát, ellenmondásba esik, mi-
dőn a ,hagyományos' tudományt, némileg háttérbe 
szorítva igy szól : „Dankbar übernimmt der Ge-
lehrte die Uberlieferung, um sie bereichert zu hin-
terlassen." (id. h.) Tehát a tudománynak hala-
dás nélkül nem képzelhető fentartása szempontjából, 
melyet imint kizárólag közlésbe helyzett, annak 
gazdagítására utal. S itt a bevezetésül szolgáló áta-
lános résznek, alig egy lapnak, vége szakadván, át-
térünk vallástörténeti szempontunkra. 

Szónok nyomán az egyetem ötszázados életében 
négy, u. m. alapitási, az úgynevezett fény- de nem-
sokára hanyatló, a M. Theresia kormányzatába eső 
ujjászületési s szintén hanyatló, végre a dicsőén 
uralkodó I. Ferencz József császár alapitotta ujjá-
szervezési korszakot különböztetvén meg, összeha-
sonlításukból kitűnik, hogy mig első s a legújabb, 
vallásalapra fektetve, az egyetemnek virágzást biz-
tosit; addig a két közbeeső, többé-kevésbbé szakit-
ván vallással, elkerülhetlen romlásnak teszi le alap-
ját. Ezt előrebocsátva, szónok bevallván, mikép az 
igaz felvilágosultság előharczosa, a tudomány ápo-
lója s a középkorban, midőn csatazaj milliókat tá-
borba szólitott, fentartója, az egyház volt — (8. s 
kkző 1.) — minek következtében egyház és iskola 
szorosan összeforrt, — (9. 1. 1 a 7. 1.) végén ekkép 
nyilatkozik: „Seit der Hohenstaufer Eisenfaust an 
dem Krummstab des römischen Hirten zersplitterte, 
herrschte unumschränkt die Kirche über die Geeis-
ter." Hogy a hohenstaufi korona erejét dicsvágytól 
élesztett jogtalan harezok — főleg I. és II. Fr igyes 
korában — emészték fel, s egy III., IV. Incze egy-

házfői kötelességet teljesíte, midőn az egyházállam, 
pápai tekintély ostromlóit, a vallás szent ügyében 
ismételve tett fogadalmak megszegőit egyházi átok-
kal sujtá, feljegyzé, a részrehajlatlan történelem. 
Hogy továbbá az egyház, — igazságnak hóditva a 
szellemeket s ez által — különös tekintettel a tudo-
mányra — az őt rendeltetésszerüleg megillető szel-
lemuralmat gyakorolva, — elvénél fogva, mely az 
érdemet szigorú következetességgel öntudat s szabad-
akarathoz méri, mindenkor tiszteli s tisztelni pa-
rancsolja a természetjogait, oly tény, melyet csupán 
a kereszténység szellemének nem ismerése képes ta-
gadni, Péter székét a szellemek felett gyakorlott 
korlátlan uralomról gyanusitva. 2) Idézett helyen s 
a 8. 1. elején pedig igy folytat ja: „Sie (die Kirche) 
konnte denn auch nicht umhin, jede Richtung des 
Denkens und Forschens, dem Einen, allgewaltigen 
religiösen Gefühle unterzuordnen." Tehát a vallás 
változatlanul fenálló rendszere a pseudomysticismus 
törpéinek, milyenek a beguinok, pietisták s a böl-
csészeti tér bitorlója — Jacobi — valának egyebek 
közt, t á rgy és elv, hit és ész fölé emelt ,vallási ér-
zelme' álomképébe görnyedett ? S ez előtt a kevés-
sel — az ünnepély első napjára tett észevételünkre 
utalunk — ismételt hangsúlyozással ,büszkének' 
kiáltott ész, tudomány — mint szónok akarja — 
valaha meghajolhatott ? Vagy talán ,sötétségre, 
melylyel a középkor bélyegeztetik — (8. 1. 3. p. és 
11. 1. 3. p.) — hivatkozandik ész, tudomány? De 
megjegyzendő, miszerint sötétség korában ismeret-
len ez, mely irányát határozná, távol amaz, mely 
egyetemnek vetné combinatioval járó alapjait. Már 
pedig a bécsi egyetem azon korban alapittatott. S 
ily elemek mellett lát még szónok az egyházban 
tudományápolót, fentartót? 3) Méltányolja, mikép 
az egyetem első korszaka alapitója — IV. Rudolf, 
kinek ide vonatkozó szavait (1. 6. 1. 3. p.), szelle-
mében vallásos jellegű (9. 1. 2. p.) volt; mind-
azáltal ugyanott a 4. pontban ekkép szól: „Das 
geistige Wirken der Universität t rug das Gepräge 
des dogmatischen Characters an sich. Die Wissen-
schaft hielt damals noch keinen Stoff, als Gegen-
stand ihrer Thätigkeit fest" ; és „Die Philosophie 
kannte kein höheres Ziel, als das im Glauben ent-
haltene, zu einem Gegenstande des Wissens zu er-
heben. Die Wahrheit des Denkens fügte sich den 
Mysterien des Dogma." — (10. 1. 2. p.) — Végre: 
„So entstand die Scholastik. . . Kein bleibender Sieg 
des Wissens krönt ihr Gedächtniss . . . Verges-
sen sind die Namen ihrer Bekenner. Nur der 
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Spott der Nachwelt schrieb ihre Geschichte auf." — 
(Ugyanott alább.) — Eszerint tudomány, mert az egye-
tem első szakában dogmaticus jellegű volt, tárgy nél-
kül szűkölködött; bölcsészet ész és hit közti összhang-
nál magasb czélt nem ismert ; a scholastica positivot nem 
szülve, közguny tárgyává lett. Mig végre Byzancz a 
félholdnak meghajolván, a ,szellemi' hajdankor kincseinek 
felfedése egyház és iskola közt szakadást eszközölt, földön-
futóvá lett görögök hozván át hozzánk Hellasból „den Reich-
thum seines unsterblichen Genius ;" — (11. 1. 3. p.) — s 
már előbb egy ,Paracelsus' — a scholastica ellenében —• 
„wies der erste den deutschen Geist auf die Natur, als seine 
Lehrmeisterin hin." — (10. 1. 3. p.) — Lássuk egyenkint, a) 
Aki tudja, hogy tudománynak főkelléke alakszabatosság, 
mely tárgyegyszerüségnek megfelel, ez pedig, mint ered-
ménye az elvonásnak, első feladása a tudománynak ; ki a 
hittanban csak kevés jártassággal bir : értendi a követel-
ményt, mely a tudomány dogmaticus jellegére vonatkozik ; 
kegyelettel forduland a kor felé, mely tudományának határ-
zottságot kölcsönözni erős volt; belátandja a hittanok jogo-
sultságát tudományos irányadásra. S azért b) hódoland a 
bölcsészeinek, mely a tudás határait bejárva, azt a dogmák, 
mint eleve meghatárzott, az észnek jobbadán beláthatlan s a 
mindenségben, miben a bölcsészeinek tárgyát bevezetésünk-
ben meghatároztuk, kitűnő helyet foglaló-igazságokkal össz-
hangba hozni törekszik, c) Az továbbá, ki komoly tanulmá-
nyául tevé a scholasticismust, nem hallomás után törend pál-
czát felette, belátván érdemét azon rendszernek, mely alaki-
lag változatlanul szabatos, tartalmilag mély tanával valósí-
totta azon feltételeket, melyek a mondott összhangot alapítják 
s folytatását irányozzák. Be kell hogy ismerje, mennyire 
méltó egy aq. Tamás a mostani tudománynak elismerésére. 
Hogy d) a metaphysícában folyvást ingadozó, bálványimádó 
görög ,szellem' a ker. vallás hirdette egyetemes igazságok 
viszonyában tekintetbe sem jöhet, világos, e) S talán a ka-
landos életű, rendszeres tanulmánytól mindig idegen, s uta-
zásai közben, melyeknek czélja, a természettudományok 
örök gyalázatára, a mesés ,bölcsek köve' feltalálása volt, 
egyetemek- s kuruzslókhoz egyaránt folyamodó Paracelsus 
Theophrastus fog szónokkal a tudományos ,újjászületés' ve-
zéreül ismertetni? О ki képtelen tanai által hallgatóit elide-
genitvén magától, az élet- s táncztanbani teljes járatlansá-
gánál fogva, alchymia, astrologia, theosophia, magia s egyéb 
csalásokat iparkodott az orvostudományban érvényre emelni? 
— (L. ,Közhasznú Esmeretek' tára Pest 1839. 9. köt. 68 s 
к. 1. és Diezmann : ,Neuer Plutarch' 4. Auflage. Pest, Wien 
et Leipzig 1858.2. R. 116.1) Álljanak itt róla verulami 
Baeonak jellemző szavai : „Paracelsus természetfelettit a 
természetessel, tudományt ábránddal sőt a legbadarabb kép-
telenséggel zavar össze." — S igy azon első tekintetre csil-
logó érvezet összedűlt. 4) A 11.1. végén ezeket olvassuk : 
„Welch herrliche Zeit, — értve az első korszakra kö-
vetkezőt — wo die Grosen der Erde, selbst das pontificale 
Rom, Maecenaten der neuen weltlichen Muse wurden. Sie 
war es, welche auch unserer Hochschule das ,goldene' Zeit-
alter brachte." Ismerjük Romát, mint tudomány s művészet, 
mert a felvilágosodás érdekei illetőleg alapjai lelkes párto-
lóját. Tudjuk, hogy X. Leónak müizlése, melyet számtalan 

emlék hirdet, egyetemben nagy eszméivel, melyeket rövid 
— nyolcz évre terjedő — uralkodása alatt valósitott, korá-
nak nevet kölcsönzött. De ha szónok a Romavallotta elvek 
módositására utalni vél, képes nem leend csak egy példát 
felhozni védelmeid. Engedelmességet kivánt a pápa minden-
kor a tudomány-, igaz-eszményitést a művészettől. — Mi 
pedig az egyetem ,fényszakát ' illeti, melyben szónoklat s 
költészet az ifjúság ,lelkesedését/ — mit a scholastica kiér-
demelni nem tudott, s mi hozzá teszszük: nem akart , tudván, 
hogy a pillanat hatására szánt agyszüleménynek pirulnia 
kell önmagáért, — kivívta, (12. 1.) mely kor a vallás 
fékeit elvető tudományt eretnekké tette, (13. 1.) és az 
intézetet sírjához vezette — (13—15. 1.) — első kérdés, mit 
kell érteni valamely intézet fénykora alatt ? Ez alatt az 
elsőnek ama pontját ért jük, melyen a léte — mert czélját 
alapitó feltételeknek legtökélyesb valósítása találkozik. De 
hogy ilyenre a szónokilag jelölt korszakban legkevesbbé s 
feltétlenül a subjectivismus töredékére ismerünk, a fenebbiből, 
s a fényszak fogalmából az is következik, miszerint az csak 
egy pályáját megfutott tárgy viszonyában különböztet-
hető meg. 

Az ezután következő történeti részletek közöl kiemel-
jük a 16. 1. 4. pontját, hol állíttatik, mikép II. József császár 
kora az ő nagy terveinek éretlen volt. Érettséget, s világo-
san szólva meghódolást kívánni a kortól oly elvek iránt, 
melyek vallási s társadalmi rend felbontását szülik, felületes 
gondolkozás, elfogultság jele, s egyik sem érdemel figyel-
met. Végül a censura önsúlyától ment tudománynak magasz-
talása, — (19. 1. vég.) — nem egyéni hanem korábránd, 
mely az ily tudomány bizonyos fattyuhajtásain túlteszi ma-
gát. Mert hogy a censurának — átalában — szükségessége 
a korlátolt természet mivoltán, s a kormány részéről előírt-
nak jogszerűsége a rend fentartásának követelményén alap-
szik, köztudomásu. 

A bevezetésben kijelölt álláspontunkhoz mért szem-
lénk végére jutván, álljon e helyen eme dilemma : vagy tu-
dományos álláspontot foglalt el szónok, s ugy a tárgyalás, 
vagy merő történeti vázlatot akar t nyújtani, s ez eset-
ben — eltekintve a hitelesség főkellékétől — a czél 
tévesztetett; de hogy utolsót nem akart ; az ismert tartalom, 
jelesül íme szavak : „Ich bin von der Gröse meiner Aufgabe 
tief durchdrungen," — (3. 1.) — kétségenkivül helyezik : 
tehát elfoglalta azon álláspontot, melyet ,felfogott' tiszténél 
fogva el kellett foglalnia. 

Az ünnep harmadik napján végbement tiszteletbeli 
tudoravatásnál, melynek érdekében a részletes felterjesztés-
sel a theol. kar e. i. dékánja ft. Dankó J . lett közhatárzati-
lag megbízva, sok tárgyilagossal találkozánk. 

Elhangzott tehát a terem békés négyszöge által vissz-
hangoztatott, főleg a második napon tomboló tapsvihar ; le-
lohadt a szónok által végig fokozott lelkesedés ; mindent el-
követett a közvélemény tolmácsolásául : illetőleg egy ma-
radt figyelem nélkül, amit Latium ünnepelt fia, Tullius Ci-
cero, „opinionum commenta delet dies" szavakban régen ki-
fejezett. 

Roskoványi Jenö. 

•) A rectori beszéd sok jelességgel tündöklik. Szerk. 
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EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
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TETENY, aug. 15-én. Bár protestáns vagyok, azért 
mégis bátorkodom fölkeresni soraimmal s fölkérni azok köz-
zétevésére, annyival inkább, mert annak dicséretét elhall-
gatni, ki Istennek és hazájának hiven szolgál, s e mellett a 
hiveket kitűnő szónoklatával föllelkesiteni tudja, hanyagság 
lenne : im hát Tétényben Mária mennybemenetelekor tartott 
kath. ünnepély kis vázlata egy prot. tollból. 

Augusztus 15-én Tétény fényes ünnepély szemtanuja 
volt, mert akkor ülik itt a templom felszentelési ünnepét. 
Én is protestáns létemre elmenék a templomba hálaadómat 
imába lerakni az örök-végzés urának, s bár protestáns va-
gyok, de meg kell vallanom, valahányszor a katholikus tem-
plom falai között ajtatos hivek gyülekezetében vagyok, ön-
kénytelenül is szent érzelmek gerjednek bennem, s ha va-
laki igazán, én szivből imádtam az örök gondviselés urát: ugy 
ma kétszeresen tettem ez.t; mert a kitűnő, jeles s a környék-
ben átalánosan szeretett szónok Kereskényi Gyula, török-
bálinti káplán ur, lelkes, mindenkit megható szónoklatával 
sziveinket lebilincselé, s áhítatra ragadá, gyönyörű össze-
függésben a történet nyomán adá elő, hogy Mária a nemzet 
Nagyasszonya, mert István király magát, vitéz nemzetét, a 
szent koronával együtt Máriának ajánlá, s ez idő óta tisz-
teli a nemzet mint véd-asszonyát ; Nagy Lajos alatt — 
mondá — ki Szűz Mária különös tisztelője volt, s ezt bebi-
zonyítandó Mária-Cellben a kegyteljes templomot einelé, 
három tengerpart mosta e szent föld határát ; Hunyady 
János Szűz Mária név elhangzása mellett vivott világra 
szóló csatákat, s e nép csak akkor s addig volt nagy, dicső, 
és hatalmas, mig egyetértés, igazi hit, testvéri szeretet s a 
bold. Szűz Mária iránti tisztelet lelkesité : akkor pedig, szólt 
a lelkes szónok, valahányszor megszűnt egyetértő lenni, el-
hanyagolta István király által behozott vallásosságot s Má-
ria tiszteletét, akkor reá nehezedett e nemzetre a sors keze ; 
végre lelkes szavakban kitörve, igy szólt : „ha e nép a nem-
zetek sorából egészen nem akar kitörültetni, ha e nemzet 
nagy, dicső akar ismét lenni, legyen vallásos, legyen Mária 
tisztelője; s ha ez lesz, be fog teljesedni mit nagy Széchenyi 
mondott : „e nemzet nem volt hanem lesz." E kitűnő szó-
noklat után a szentmise áldozat alatt énekelt a „promontori 
dalárda." Majer Károly káplán ur vezetése alatt, szivhez 
szóló, keblünket dagasztó énekkel magasztos érzelmekre 
gerjeszté, elismerés Majer Károly ur dalárda igazgatójának 
sok s lankadatlan fáradozásaiért ! Ha minden püspöki megye 
ily jeles két pappal bir, akkor protestáns létemre mondom, 
csak örülhet a katholika egyház, örülhet a haza, mert mig 
ily népvezetői, ily oktatói vannak és lesznek, e nép nem 
veszhet el, hanem élűi fog és haladni a műveltség pályáján 
örökké. 

Gárday Bálint, 
Pestmegye hivatalnoka. ') 

KIS-MAJTÉNY, jul. 5-én. Egyházmegyénk központ-
jától távol eső vidékiek vagyunk, jelentéktelen egyszerűség-
ben élünk, osztályrészünk : sok neme a nélkülözésnek és a 
naponkinti egyformaság. Ha vágyaink néha kisóhaj-
tanak innen, féket vetünk azoknak a fel- vagy kitűnni, 
plane epochát alkotni óhajtó nagyvilági zajos, küzdelmes 
szerepletek és tüntetések hasztalansága- s ideiglenességével ; 
elnémítjuk azokat szent hitünk vallásunk kibékítő vigaszta-
lásaival ; elűzzük változatosnál változatosabb lelki élvet 
nyújtó hivatásos foglalkozásainkkal. Jut mindamellett szá-
munkra is néha valamely vidéki templom, kereszt, vagy 
térkert beszentelése, megáldása alkalmával tartatni szokott 
egyházi ünnepélyekkor, vagy az évenkinti iskolai conferen-
tiákkor élénkebb változatosság élvezésében rész ; természe-
tesen : ezt a hivek vallásos buzgalmából mint fáradalmainak 
gyümölcséből Ízleljük, melynek zamata annál édesebb, minél 
inkáb meggyőződünk, hogy e mételyes korszak geniusa nem 
volt képes megmérgezni népünk hitéletét annyira, hogy haj-
dani vallásos érzelmeit kifojtatni és a megváltás sz. titkai-
bani hitét elöletni engedje. 

Épületes tanúságát adá ennek a nagykárolyi két 
a jkú — román és orosz — hitben egy- keleti kath. egyház-
község folyó hó 2-ára esett vasárnapon. Uj sírkert és ebben 
egy evangeliumi özvegységet élő tisztes nő költségén emelt 
kereszt megáldása volt az ünnepély tárgya. A szokásos ma-
tutinum végzése után mind a két, ugyanazon egy — tág, kő-
falkeritésü — udvaron épült magasztos belsejü templomok 
harangjai már 8 órakor jelzék a nap jelentőségét. 

Az ünnepély emelésére főtiszt. Sorbán Tamás főesperes 
ur által meghívott két vidéki plébánossal gyönyörű négyes 
cantus kíséretében végzett magasztos szertartású liturgiára 
nagy számmal jelentek meg a hivek. 

Ugy látszik, e két egyházközségi ősök nem engedék 
magokat egymás által rneghaladtatni az Isten dicsőítésére 
általok egymás mellé emelt templomaik létrehozásában, s ha 
vallásos ihlettségü versenygésük külön szent hajlékok épí-
tésére buzditá is őket : egygyé olvadt nemes versenyük a 
közre emelt — karjait a két szent hajlék felé terjesztő — 
keresztben, mely a két templom között ezek híveit hit- sze-
retet- és reményben egyesíti ; az egység vallásos erélylyel 
telt jelenlegi pásztoraik főtiszt. Sorbán Tamás és nagy t. 
Grojelics Antal urak vezetése alatt mondhatni ne továbbját 
érte el. Megható , lelketemelő látványát nyujtá ennek a 
mindkét templomban végzett liturgia után egyházi diszme-
netben kiindult hivek- és szolgálattevőknek az emiitett köz-
körüli egyesülése, s a templomudvarról egy lélekkel ugyan-
azon czélhoz folytatott haladása, a menet két oldalán párhu-
zamos egymás irányban lépdelt mindkét templom choristáinak 
felváltva román és orosz összhangzatos énekeivel kisérve. 

Emelek ez egyházi díszmenet ünnepélyességét az egy-
szerűen leeresztett hajzat felett koszorús, fehér öltözetű apró 
leánykáknak a menetet vezető hosszú kettőe sora, és a me-
net előtt s két oldalt vitt mintegy tizennyolcz egyházi diadal 
jel. Midőn a megáldandó sírkert u j keresztje körüli tér t nagy 
kiterjedésben lepé el a hivek tömege, s a sírkert és kereszt 
szertartásos beszentelése után a sz. ténykedést vezénylő 
főesperes ur ajkairól — daczára leélt 60 évének — erőtelje-
sen hangzott fel a : „Crucii taie ne inchinamu Christóse sat " 

' ) Legyen a bold. Szűz Is ten-Anyának különös pár tfogása önön, 
rokonain, s vezesse önt anyai szeretetével sz. F iának áldásaiba e földön, 
és az egekben. Promptior est ad suceurrendum Maria, quam nos ad invo-
canda ejus anxilia. Szerit. 
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az az : ,Kereszted előtt leborulunk Krisztusunk sat. ' és ezt 
azonnal követé is az átalános — keresztvetéssel, s az arczo-
kon kifejeződött buzgó áhítattal párosult leborulás ; ötlet-
szerűen jutot t eszembe : hová lett Renan ! a te bölcse-
séged, melylyel meghiúsítani czélzád a kereszt győzelmének 
örök értékét? ; — bár e légkört is áthatá tanod bűzhödt gőze, 
nyom nélkül párolgott az el, s hitet-ölő mérgének még egy 
áldozatát sem ismerjük itt. Im jöjj , és győződjél meg , hogy 
ezen embersereg, melynek nagyja és kicsinyje itt az Üdvö-
zítő keresztje előtt Ot leborulva imádja, a kereszt árnyában 
óhajt inkább mint bárhol elhamvadni ; mert tudja hogy nincs 
üdve, csak annak legszentebb hősében Jézus Krisztusban. Ó 
Renán ! e nép t ud j a , hogy a kereszt bolondsága zavarta és 
szégyenitette legyen meg a világ bölcseségét, azért itt 
ugyan nem fogsz korszakot teremteni academicus bölcsesé-
geddel ; mert teremtett már mindenkorra Az, Ki „az Írásokat 
nem tanulta ," mégis hegy, völgy és tenger bámulta és imádta 
bölcseségét. 

A sírkert és kereszt megáldását sz. beszéd követé, 
melynek tárgya az ünnepély alkalmából : ,a sírkertek által 
igazolt világ-mulandóság és a kereszt dicső diadalából remé-
nyeit boldog örök élet volt. Végül : következett a szomszéd 
ó temetőben nyugvókróli búcsú megemlékezés, sat. Legyen 
hála a mindeneket bölcsen intéző Istennek, ki az egyszerű 
vidékieknek is megadja örömüket s ez által ujabb erőt az 
élet terheinek könnyebb elviselésére. 

Szándékosan zárám rövidítve be igénytelen közlemé-
nyemet, mivel épen most kaptam a ,Religio' 50. számát, 
melyben ,Nagy-Várad' rovat alatt az anyaszentegyház szent-
séges fejétől méltóságos megyés püspökünknek a dec. 8-i 
encyclica és csatolványai vétele után fel terjesztet t hódolatára 
válaszképen érkezett apostoli leirat kegyeletes olvasmány-
kint közöltetik a ,Religio4-t szeretett a tyánk, püspökünk ke-
gyességéből olvasó clerussal. Közöltetik a többek között 
azért is — mint ott mondatik — hogy : „a hü gör. szert, 
kath. nagyobb erőt és bátorságot vegyenek a romai apóst, 
sz. szék iránti tántorithatlan ragaszkodásuk nyilvánítására." 
Azért amit erre nézve el nem hallgathatok, igyekszem rö-
viden utánirni. 

Míg a gör. szertartású katholikusok mind a keleti mind 
a nyugoti egyház által kezdettől a 9-ik század középéig 
vallott hit ugyanazonosságát — ide nem érthetve amint 
erőtlenül szülemlett ugy el is enyészett időközönkinti hitelté-
réseket bizonyító, a legszigoruabb critikát is cserben hagyó 
kútfőket és a déli fénynél fényesebb tömérdek történelmi 
adatokat észszerű meggyőződésük elvitázhatlan indokaitól, 
felforgathatlan érveitől üdvözlendik ; — míg a g. sz. ka th . a 
Krisztus Jézus által már személyesen alapított, egyetemes 
fejetlen állapotban még a dolog természete szerint sem kép-
zelhető szent társulat fejéül (miglen közöttünk lakozék : Ot 
Magát) a megdicsőülése utáni mindenkorra pedig a társu-
lat tagjai által is fejül, elsőül elismert, bevallott, sőt a társu-
lat feloszolhatlansága egyedüli alapjául helyezett, s ugy irá-
silag mint hagyományilag apostolok fejedelmeül tekinte tn i 
tanitott, hirdetett sz. Péter apostolt elsőül, fejedelmül, a hit 
sziklájául tisztelendik ; míg továbbá a gör. sz. kath. 
ugy az Írásból, mint azon századok hosszán tartott véres ül-
döztetésekkel szemközt is a kerek földön elterjedt keleti és 

nyugoti egyház nevezet alatt csupán hitében győzedelmeske-
dett szent társulat összhangó tanaiból sz. Péter apostoli feje-
delemségét a hatalom teljességével az ő utódaira átszállottnak 
lenni hiendik; — mig végre a gör. sz. kath. a keleti — még 
elszakadt — egyháznál is különös tiszteletben részesülő sz. 
a tyák nyilvánosan bevitatott s a nyugotiakéval öszvevetett 
tanainak alapján a sz. egyesülést ünnepélyesen bevégzett 
történelmi ténynek lenni tudandják : mindaddig a görög szer-
tartású katholikusok a romai apostoli utódban magát az élő, 
áldásosztó apostol-fejedelmet tisztelendik szivük mélyében, 
ö irántai fiúi hódolatuk és kegyeletes ragaszkodásukban 
meg nem tántorodnak. Pedig az oly átalánosságban hivatolt 
történelmi érvek a pokol kapui által is legyőzhetlen egyház 
őrködése alatt örökösek mint maga az egyház : ugy az azokba 
gyökeredzet t hit örökös, ugy az egyház szentséges feje 
iránti fiúi hódolat és ragaszkodás örökös minden gör. kath. 
szivben. 

E hitben, e hódoló fiúi ragaszkodásban reményeljük 
méltókká tenni magunkat azon nekünk is nyújtott kegyel-
mekre, melyek ő szentsége atyai szeretetéből az egéez kath. 
világra kiáradtak az annak engedélyezett teljes búcsúban. 
Közösen szeretett a tyánk méltóságos püspökünk f. év február 
2-ról keltezett főpásztori körlevelében lelkipásztorkodó pap-
ságát és öszves hiveit az egyház szentséges feje által ado-
mányozott kegyelmekbeni részesülésre felhívta. A körlevél 
román nyelvünkön nyomtatva híven ecseteié a pokoli tusát, 
mely anyaszentegyházunk hite, léte ellen a hitetlenség, té-
vely és akaratos hazugság fegyvereivel vívatott mindig, de 
korunkban különösen, s miután kideriti mindannyiszor tör-
tént megtöretését e pokoli erőködésnek : felmutatja az ő szent-
sége IX . Pius egyházunk apostoli fejedelme által az öszves 
kath. világ elébe tárt erkölcsi fegyvereket, s ezek használa-
tára nézve főpásztori utasítást ád. Végezte Isten segedelmé-
vel ezen gör. kath. egyházmegye is a teljes búcsú feltételeit 
a böjt 3-ik vasárnapjától Urunk feltámadása napjáig, s re-
méljük : áldásaiban is részesülni fog. 

Naponkinti imáinkban áldást kér tünk Istentől, földi 
helytartója rövid idő óta többszörös áldását adá egyházme-
gyénk főpásztorának és általa fiai s hiveinek, és ime : felsé-
gesen foganatos volt az. Imáink által azon számtalanok forró 
óhaját vél jük megvalósultnak lenni, kik kath. érdekeinket 
egy román egyházi lap által is már régen képviseltetni sze-
ret tük volna ; ez volt legszivszerintibb kérelmünk, s 
ha alkalmazni szabad, ez volt : ,siró vágy'-unk. Es imé csak 
e közleményem befejezése előtt lepettem meg a ,Sionulu 
Romanescu' román egyházi lap l -ő számával. Lehetetlen 
nem szívből üdvözölnöm e testvérét a ,Religio'-nak ! ' ) 
Egy szellem, egy irány lengi át. Magasabb vallás-ismeretek 
terjesztése, a romai anyaszentegyházzali egységi köteléknek 
erösbitése, a vallásos erénynek egyházi társadalmunkban 
növelése, táplálása, az apostoli szentszék által mindenkorra 
biztosított ős keleti egyházi fegyelmünk és szertar tásunk 
tisztázása és megszilárdítása, ugy ezek — mint egyházunk 
átalános és nemzeti történelmének lehető legmélyebb tanul-
mányozása iránti előszeretet gerjesztése és nevelése, egyházi 
társadalmunk kérdéseinek felvilágosítása teendik főtárgyát 

») Üdvözöljük szivünk meleg és testvéri érzelmével. Szerk. 



H 124 » 

a Roman Sionnak. Megismertetni ígérkezik továbbá a ,Sio-
nulu Rom/ olvasó közönségével a legnevezetesebb egyetemes 
egyházi irodalmi termékeket, ezeket az itészet kívánalmai 
szerinti nézeteivel kísérendő. Továbbá, mint léleknek a test-
tel, ugy kellvén egybeköttetni a szellemi felvirágzásnak az 
anyag létjavulásával, e tekintetben egyházunkra nézve az 
útban álló akadályokat feltüntetni, ezek elhárítása módját 
fejtegetni, egyházi intézeteinknek, valamint egyházunk szol-
gáinak jobb ellátást nyújtható források után kutatni, fel-
adatául tar t ja keletkező román egyházi lapunk. 

Ez alapon tárgya körébe vonandja különösen népis-
koláink ügyét és létkérdéseinek tárgyalását, mint olyanokét, 
melyek plántálva, s eddigi fejlődésükig ápolva egyházunk 
gondoskodó felügyelete alatt voltak, és melyek hazai törvé-
nyeink által továbbra is egyházunk közvetlen gondoskodá-
sára és felügyeletére bízatnak. Ezek az örömmel üdvözölt 
lap programmjának főbb vonásai. Jobb remény fejében egye-
lőre kijő havonkint kétszer, számonkint a ,Religio'-nál va-
lami kevéssel nagyobb másfél iven. Előfizethetni reá Bécs-
ben a középponti gör. kath. seminariumban, a szerkesztőség-
nél (Schönlaterngasse nr. 10.) és a lap levelezőinél. Előfizetési 
dij : egész évre 4 frt . félévre 2 frt . Csak Isten áldását, szá-
mos előfizetőt kívánhatunk neki. 

J Gy. 
ROMA, jul. 3-án. Péter és Pál apostolok, a romai egy-

ház fővédnökeinek és alapitóinak ünnepe, kilenczed által 
megelőztetve, 29-én reggel az angyalvár ágyúinak dörgése 
által hirdettetett. A vaticáni főszékesegyház ez alkalomra 
fényesen volt diszitve, és ő szentsége pontificált. Szerdán az 
ünnep előestvéjén a pápa felvevén szokott ünnepi öltönyeit, 
a bibornokok, patriarchák, érsekek, püspökök, praelatusok, 
a vaticáni gyóntatok, a romai tanács előmenetele mellett az 
úgynevezett királyi lépcsőn jött Péter templomába, melynek 
előcsarnokában a vaticáni káptalan által fogadtatott. Innét 
az Oltári-szentséget rejtő kápolnába ment annak imádására, 
végre a pápai főoltárhoz, hol a vecsernyét intonálta. Ezután 
a szentatya elé tétettek az újonnan készült, és e napon éven-
kint megáldatni szokott érseki palástok, melyek meg is ál-
dattak, és az apostolok confessiojában ezek testei fölé tétet-
tek. Az ünnep napján Ö szentsége fején a hármas koroná-
val a sedes gestatorián az előbb leirt kiséret mellett jött 
ismét a vaticáni templomba, és a szentség imádása után a 
pápai oltár melletti kisebb trónra ült, hol a bibornokok és 
főpapok hódolatát fogadta, mire a tertiát kezdte meg. Fel-
vevén a miseöltönyöket megkezdette a szentmisét. Segéd-
keztek ennél Mattéi, Ugolini, Bofondi bibornokok, mint 
szerpapok ténykedtek Pentini, és Nardi, és ezeken kivül 
hosszú sora a pápai trónállóknak és főpapoknak. A mise 
végével a hármas áldás adatott, és a teljes búcsú engedélye 
kihirdettetett. A fényes isteni szolgálaton jelen voltak a két 
Sicilia királya fönséges testvérével, a diplomatiai testület, 
a franczia helyőrség tábornoki és tiszti kara. Az apostoli 
kamara szokás szerint a romai széknek tartozó adókat, és a 
pápa a szokott tiltakozásokat tette a bitorlások, és szentség-
törő támadások ellen. „Futurum tamen confidimus, ut mise-
ricors Deus, in cuius manu sunt omnium potestates, melio-
rem, quam ab Eo suppliciter exposcimus, et ab omnibus 
Christi fidelibus enixis precibus, et in humilitate cordis ex-

postulari mandamus, temporum conditionem inducat, erran-
tes revocet in viam salutis, omnesque in divinae veritatis lu-
mine ambulare concédât; atque ita cesset luctuosa rerum 
subversio, qua justitiae et Ecclesiae causa tantopere labefa-
ctatur." Az előestén a vaticáni kúp és templom fényes kivi-
lágítása történt nagy sikerrel, az ünnep estéjén pedig tűzi-
já ték a Pincion. — A nép tömege roppant volt a főtemplom-
ban mindkét napon. 

VERSAILLES, aug. 1-én. Szent Lajos védelme alatt 
áll azon társulat, melynek czélja a muhamedánokat keleti 
nyelveken kiadott müvekkel a ker. hitre tériteni. Főt . Mas-
saya apostoli helyettnök a Grallasi tartományban, Buorgad-
hoz a nevezett társulat igazgatójához következő sorokat in-
tézett. „Megkaptam a Koránról irt könyveit, és kedves kö-
telességem ezért köszönetemet nyilvánítani. Ezen ajándék 
annál becsesebb volt nekem, mivel 20 évnél tovább foglal-
kozom azon eszközök keresésével, melyek által a keresztény 
vallásnak úgymint a polgáriasodás ellenségét, a muhameda-
nismust legyőzni, és megtéríteni lehessen. Ha mostanáig 
hallgattam, ennek oka csak abban rejlett, mivel figyelemmel 
akartam olvasni müveit, hogy annál jobban megbecsülhes-
sem, és szerzőjének az érdemlett dicséret adóját lerójam. 
Önnek le kellett rántani azon takarót, mely a csúnya sebe-
ket fedi, azután a Koránban foglalt vastag tévelyeket ugy 
megtámadni, hogy követőit mégis el ne keserítse. Nem cse-
kély föladat ; azok kik közelebről ismerik e felekezetet, meg 
vannak győződve arról. A muhamedán büszke, hogy van 
vallásos törvénykönyve, mely egyrészről némely tisztán 
csak külső gyakorlatok megszabásával a vallási szükségnek 
hisz eleget tehetni, más részről a szívnek legszomoritóbb, és 
legsaj nálatraméltóbb romlását szentesíti. Ezen nyűg alatt 
mintegy elnyomva a mozlimek olyannyira megközelithetle-
nek, hogy a küldérek apostoli buzgalma hajótörést szenved. 
Csak kevés ember van Európában, ki eme felekezet jelle-
mének ismeretébe mélyen behatott volna, ezért ne legyen 
meglepetve főtisztelendőséged, hogy itt müve nem talál azon 
méltánylatra, melyet, olyannyira megérdemel, miután ide-
genszerű, ismeretlen tárgygyal foglalkozik. 1849-ben első 
ízben tértem vissza keleti Afrikából, hol a Koran annyi rom-
bolást okozott, és okoz ma is, elzárással fenyegetvén e vidé-
kektől a keresztény haladást és polgáriasodást. Kívántam 
és kerestem egy hittérítő müvet az islam ellen, és Romában 
levén a hitterjesztő egyesületben, átadták önnek „Carthagói 
estéit" (Soirées de Carthage). Visszatérvén Afrikába Urbi-
nus Iustus capucinue rendű áldozár és küldértársam által a 
„ghez" vagyis szent nyelvre fordíttattam. Szerencsétlenségre 
Iustus meghalván, az ahmra vagyis közönséges népnyelvre 
le nem fordíthatta. Reménylem, hogy nem sokára másik két 
müvét : „a Koran kulcsát" és „Átmenet az evangéliumra" 
czimü könyveit is átfordittathatom. Méltó elismeréssel kell 
hogy nyilatkozzam egyéb arab nyelven kiadott müveiről is, 
azonban el nem hallgathatom azon meggyőződésemet, hogy 
a kitűzött czélt tekintve, a török nyelv előnyösebb volna. 
Sokkal kevesebb ember beszél arabul, mint törökül, és az 
előbbiek vakbuzgósága és előítéleteik visszatartják őket at-
tól, hogy a Koránon kivül más könyvet olvassanak. Egyéb-
kint is a török nyelv a kelet és az ottoman birodalom diplo-
matikai nyelve, ha müvei ezen nyelvre fordít tatnának, több 
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olvasót nyernének Bátorság tehát főt. ur, ön a musulmanok 
üdvösségét keresi könyvek, és az ige hirdetése által. En 
keleti Afrika fönsikján 18 évnél többet töltöttem, hol több 
millióra menő népet találtam, mely az islam által még nincs 
megmételyezve. Semi törzsökből levén, és értelmes népek, 
ezek az egyedüliek Afrika száraz földjén, kik az európai 
polgáriasodásra és keresztény műveltségre alkalmasak. Hi-
szem, hogy nagy tevékenységre vannak hivatva, különösen 
a muhamedanismus ellen. Oh ! mennyire szeretnék egész 
erőmből hozzájárulni, hogy keresztény népet létesítsek itt, 
mely Abyssiniával egyesülten 12 —15 milliónyi keresztény 
birodalmat képezhetne, és halálos döfést adhatna a hamis 
próféta müvének. Őseink e te rv létesítésében számítottak az 
indiai telepitvényekre. Azonban a mult század hamis poli-
t ikája megbénította a missio törekvéseit Minden reményem 
Afrika fönsikja felé irányul e gazdag és kitűnő éghajlatú 
vidék felé, melyet értelmes és a polgáriasodásra könnyen 
hajlítható nép lak. Meggyőződve arról, hogy nagy jövő vár 
reá, egészen neki szenteltem magam, és ha nem leend is 
meg azon örömöm, hogy fáradozásaim teljes sikerét megér-
jem, legalább azon vigaszom leend, hogy megtettem mindent 
Isten dicsőségéért, és e nép üdvéért ." 

KONSTANTINÁPOLY, junius 1-én. Sokak figyelme 
Algier felé irányult a franczia császár utja alkalmából. Hosz-
szu ideig élvén a muhamedánok között, ugy hiszem az e 
kérdésben tartott véleményeim alig leendenek hibásak. A 
musulman hitből él. Ha még nem igaz, azzá válhatik, de e 
czélra szükséges felvilágosítani, eszméit tisztázni. Ez köte-
lessége azon keresztény államnak, melytől függ Algier, hogy 
Francziaországhoz csatoltassék. D e történt-e ez ? A türelem 
és szabadság nevében a keresztény egyház működése és 
befolyása az arabokra meggátoltatott, és egy nagy kath. 
ország hatalma minden eszközt felhasznált, hogy a muha-
medánokat tévelyeikben megtartsa. Moscheák építtettek, a 
Mekkába zarándokolás elősegittetett, az iskolatanitók foly-
tathatták tanaik hirdetését. Történt-e valaha, hogy a törökök 
a keresztényeket azáltal iparkodtak magokhoz édesgetni, 
hogy nekik templomokat építettek ? Soha. — A Korán Ígé-
retei értelmében a világ meghóditása az islam megjutalma-
zása, és bizonyíték ennek igazsága mellett, századokon által 
politikai események igazolni látszottak e meggyőződést. Az 
oroszok és angolok megkezdették azt ingatni török népfa-
jok meghódításával, Francziaország is kapott Afrikában az 
osztalékból, de mely csak ugy fog megmaradhatni állandóan 
számára, ha az egyházat polgáriasitó működésében nemcsak 
nem gátolja, hanem inkább elősegíti. Angolország ugyan-
azon hibát követte el Indiában, és ez okozza, hogy uralma 
ott sincs még tökéletesen megszilárdítva. „Sajnálatra méltó 
— igy ir egy oxfordi tanár — hogy egy félszázad óta az 
angol kormány a bálványimádássali szövetséget látszott In-
diában szabályul felállítani. A missiok nem azon módon, és 
nem oly erélylyel mozdittattak elő, mint kellett volna, s 
amint Üdvözítőnk parancsa követeli , hogy hirdessük az 
evangéliumot minden teremtményeknek. Váljon hódolva egy 
kárhozatos politikának ezután is fogjuk-e a Korán, a Vedák, 
Puranak olvasását a biblia olvasásával párhuzamosan nem-
csak megengedni, de sőt előmozdítani ?" s mit e tanár mond 
Indiáról s az angol kormányról, Algírra is alkalmazható. A 

franczia és angol kormány bűnhődtek azért, hogy a bál-
ványimádást, és erkölcstelenséget tűrték, sőt előmozdították, 
és Anglia e tekintetben talán még inkább menthetné magát 
avval, hogy protestáns elv szerint cselekszik, mely min-
denkinek jogot át, hitét és erkölcseit maga módjára alkot-
hatni. De Francziaország ? Megtagadni hitét, nem merni azt 
a muhamedán, a barbár islammal szemben megerősíteni, ez 
oly bűn, mely büntetés nélkül nem maradhat, melynek kö-
vetkezményei már is látszanak, mert annyi ember, és oly 
tömérdek pénz árán, melyet Francziaország Algírért hozott, 
váljon minő eredmény létesíttetett ? s melynek ha még jó-
kor a fordulat jobbra nem történik meg, talán még szomo-
ruabb következményei lehetnek. Adjon Isten bölcseséget 
azoknak, kik a kath. népek és nemzetek élén állanak, hogy 
tanuljanak Istentől és vallás által reményleni, s nem bizni 
egyedül saját, erejökben. 

T H I B E T H I MISSIO. Bonga jun. 5-én 1863. (Egy kül-
dér levele szüleihez.) Utolsó levelemből, mely 1861 junius 
havában kelt, értesültek azon perről, melyet thibethi gonosz-
tevők ellen vittünk, kik bongai állomásunkat lerontani, és 
két küldért meggyilkolni akar tak Szükség volt, hogy a chi-
nai kormány, melylyel Angol- és Francziaország Pekingben 
szerződést kötött, a thibeti hatóságoktól ama rablógyilko-
sok példás büntetését követelje, mert máskint életünk ve-
szélyeztetve leendett. Több rendelet érkezett már ez ügyben 
Chinából, de a kiang-kai mandarin a francziákat nem akarta 
nemzete barátainak elismerni, ezek azok, — ezt a hivatal-
ban és az utczán hangosan mondta — kikkel majd elbánunk. 
Hiában mutattuk útlevelünket a chinai birodalmi, és franczia 
követségi aláírásokkal, ezek szerinte hamisított, haszontalan 
okmányok voltak. Mit tegyünk már most missiónk és életünk 
megmentésére ? Isten malasztja után bátorságra volt szük-
ség, és evvel birtunk. Renou atya, ki már három év óta, 
mielőtt még a szerződés Pekingben megköttetett, bátran állt 
szemben a chinai és thibethi hatóságokkal, most még bátrabb 
volt. Miután a mandarin okmányainkat figyelembe nem 
vette, és ügyünkkel foglalkozni nem akart , azt ajánlotta ne-
künk Renou, hogy meg kell kötnünk kezét valami állam-
csinyfélével. Beleegyeztünk, és elmentünk a hatósági épü-
letbe. Felöltözködtünk, és összeszedtük málhánkat. Az én 
ruhám — ne botránkozzanak meg — alig fedte be térdeimet, 
rongyos is volt , mert Cantontól Suschuen-ig négyszer 
tették meg vele az utat. Ekkor egy küldött jelent meg ná-
lunk, figyelmeztetve, hogy mivel részünkről ellenséges szán-
dékot gyanítanak, a pretoriumban a helyőrség fegyverben 
áll, és hogy jobb lesz ezen a napon otthon maradni. Mit tö-
rődünk mi a ti katonáitokkal, — felelt Renou, — mi elfogunk 
menni, a császár pecsétje többet ér, mint a ti rozsdás kard-
jaitok, mond meg a mandarinnak, hogy mi az ő imolájában 
várni fogjuk, hogy ott tanácskozzunk és rendelkezzünk a 
neki felsőbb helyről adott utasitás értelmében. — Elindul-
tunk, — ha Párisban a Mars mezején ebben az öltözetben, 
és hason kíséretet láttak volna, irtozatos hahota keletkezen-
dett. Egész Kiang-kia a házak fedelén volt. Elérkezve a ta-
nácsházba, ott találtuk a katonákat. ,Enni fogok a húsodból,' 
szólt az egyik ; ,Kettőt vágok le egy ütésre,' mondta a má-
sik hozzánk. ,Mit csinálnak itt e tengerentúli vadak, a csá-
császár bolond, hogy ki nem irtotta őket mind.' Ez nem za-
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vart meg bennünket, leszáltunk öszvéreinkről, tartóztattuk 
magunkat a feleseléstől, és bemenve leültünk a pagodában. 

Egy tson-yé (hadnagy) várt a kiang-kai főnökkel. Rö-
viden üdvözöltük őket, és azután mély csend állott be. A fő-
nök sorra nézett bennünket, és vizsgálta arczainkat. Renou 
széles, és komoly arcza megfélemlítette, Fage atya szem-
üvege sem tetszett, Desgodins atya hosszú veres szakála, és 
izmos karjai valami hatalmas boxirozót gyanittattak, az én 
orrom hosszúságát minduntalan újra méregette szemével. A 
hadnagy, száraz és az ópiumtól kiaszott ember földre sütötte 
szemét, időközönkint irtózatos mozdulatok közt szippantván 
barna szinii burnotát. Egy fél óra múlva Renou megszólítja 
a hadnagyot, mondván : „A chinai császártól függő tarto-
mányban vagyunk-e, vagy pedig egy forradalmi mandarin-
nál ? Mi itt várjuk a Cheon-py-t (kapitányt) és el nem me-
nünk, még ide nem jön." „De a mandarin beteg — őrzi az 
ágyat." „Jól, jól ismerjük mi mesterségeiteket. Hozassa magát 
hát ide, ha tetszik, még ma el kell jönni, mert máskint ez 
imolában letelepedünk, és inkább meghalunk, mintsem hogy 
a tárgyalás előtt elmenjünk. íme itt vannak az okmányok, 
melyek jogos ittlétünk mellett szólnak." Renou erre megmu-
tatja a franczia császár nevében kiállított útlevelet. E névre 
a hadnagy felemelkedett, és mi is felkeltünk. A thibeti fő-
nök, ki nem tudta, miről van szó, meglöki erre a hadnagyot, 
hogy üljön le. „Micsoda, mond Renou, a thibeti nem kel fel, 
midőn a franczia császár nevét emiitik ?" „Mit mond," kér-
dezte e szigorú hangon kimondott szavakra a thibeti ? „Azt 
mondják, hogy e papíron a franczia császár neve van." Erre 
nyilsebességgel ugrott fel ülőhelyéről. Ezután megmutatták 
nekik a chinai császár pecsétjével ellátott okmányt, és kér-
ték a hadnagyot társaim, hogy hivja a mandarint. Vártatra 
visszajött a hadnagy az előbbi válaszszal, hogy ő az ágyban 
van. „Miután a mi bajunk súlyosabb az övénél, itt várandjuk 
be meggyógyulását, és eljövetelét" mondá Renou. Ide hozzuk 
ágyainkat, az ajtóra függesztendjük a mi és a ti császártok 
névaláírásával ellátott útlevelet, hogy kiki lássa, miszerint 
ezek nevében vagyunk itt, s csak akkor ürítjük ki az imo-
lát, ha igazságot nyerünk." — „Ha jónak látják — felelt 
erre a hadnagy — én kihallgatom kívánságaikat, s előadan-
dom a mandarinnak." — „Azt hiszed — mond Renou — 
hogy megcsalsz szép szavaiddal, te, ki csak opiumot tudsz 
színi, katonáidat nem tudod rendben tartani, ki megengeded, 
hogy a császár nevében jötteket bántalmazhassák, te akarsz 
velünk tárgyalásba ereszkedni? Mond meg inkább, miért 
vannak itt zsoldosaid? Meg akarsz-e gyilkoltatni ? Jöjjenek, 
mi meghalunk a császár írásával kezünkben." A hadnagy 
megijedve haza küldte a katonákat. Az ügy igy ugyan még 
nem tisztult meg, de igen a hely. 

Négy óráig voltunk itt, s a mandarin még sem jött, ki-
nek pedig betegsége csak tettetett volt. Végre mégis egész 
zavartan a nép nevetése mellett megérkezett, A szokásos 
köszöntések után leült, s eleinte kevélyen szólott, lassan las-
san azonban lecsendesült, sőt sietni látszott ügyünket vé-
gezni, hivatta a dhebat (kapitányt) és parancsot adott a 

rablók ellen a chinai törvényeket végrehajtani, szóval meg-
tett mindent; de azon hátsó gondolattal, hogy mégsem fog 
történni semmi ; tudtuk mi ezt, de azt is, hogy a mandarin-
nak a közönség előtti megszégyenítése, és útleveleinek elő-
mutatása féken fogja tartani a népet, és végre is a chinai 
külhatóságok segélyével szerencsés véget érni ama pör, me-
lyet egyedül Isten dicsősége és Thibet üdve miatt kezdtünk. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölségének születés napján Budán és Pes-

ten fényes isteni-tisztelet tartatott. Előtte való napon, mivel 
18-a péntekre esett, a pesti polgárok a nemzeti zászlókkal 
ünnepélyesen kidiszesitett lövölde nagyteremében diszlako-
mát rendeztek, melyen a bibornok, herczeg-primás ő emi-
nentiája, herczeg Lichtenstein, Lonovics József érsek, s több 
egyházi és világi méltóságok vettek részt. A pesti főpolgár-
mester által mondott pohárköszöntés után bibornok ö fmga 
még kétszer emelt poharat, éltetvén az apostoli királyt. 
Estve önkénytes és fényes kivilágitás a számtalan nemzeti 
és sárgafekete szinii zászlókkal ünnepélyessé varázsolt ut-
czákon. Nemzetünk e kitünőleg kimutatott polgári erényé-
nek emlékét e sorokkal adjuk át unokáinknak, például, ser-
kentésül, változhatlan szabályul. 

Falcinelli, pápai nuncius ő nagyméltósága aug. 14-én 
Győrbe érkezett. Gönyőn egyházi s világi küldöttség által 
fogadtatott; az ifjúság a pápai hymnust énekelte, Deáky 
püspök ő mlga latin szónoklattal üdvözölte ; ezután harsogó 
éljenek között kocsiba szállva bandériumok kíséretében 
Győrbe érkezett. Kíséretében volt ft. Dankó József, cs. fel-
sőbb papnevelde igazgatója. Estve a zene-egylet fáklyásme-
nettel tisztelgett a szentatya képviselőjénél. 

Sz. Erzsébet legendájának tiszt. Liszt Ferencz ur által 
készített oratoriuma aug. 15-én a vigadó nagytermében elő-
adatva, átalános lelkesedést, és helyeslést nyert. Ritka tü-
nemény a nagy müveknél. A. terem zsúfolásig telve volt, egy 
helyecske sem maradt üresen, daczára a magas áraknak. 
„1865 aug. 15-e az országnak s Pestnek a zene-világban bi-
zonyára örök emlékű napja maradand Főleg azért, hogy 
Liszt Ferencz, az élő zenészek egyik kiváló lángelméje, a 
neki oly kedvee visszavonult életét Romában egy pár hétre 
elhagyva, körünkbe jött kedvencz müvét a nagyszerű sz. 
Erzsébet oratoriumát saját vezénylete alatt előadatni." így 
ir a Pesti^Napló. Egy elszavalt előszó t. Liszt Ferencz dicsé-
reteit hangoztatta ; midőn t. Liszt a vezényemelvényre lépett 
„szűnni nem akaró tapsok, zajos éljenek, a zenekar tussai a 
megindító jelei voltak a közönség lelkesiiltségének." Mátray 
Gábor az egylet nevében gazdagon és művészileg ezüstözött 
vezénybottal tisztelte meg t. Lisztet „Liszt abbé, papi ruhá-
jában, a vezénybot kezében, int, s a zenekar megkezdi a re-
mekmű előadását. A sz. Erzsébet oratoriumát nem lehet a 
többi oratoriumokkal egy osztályba helyezni, mert itt Liszt 
nemcsak ének által akar érzéseket ébreszteni, hanem hatal-
mas instrumentatioja által egyszersmind fest is előttünk, s 
ugyszólva hallva látunk." — A P. Lloyd szakavatott 
embertől hoz hosszú ismertetést, melyben a müvet fölötte 
dicséri. 

Szerkesztői tudósítás. 
T. K. N—gy S. A levőiben az előfizetés az I. T-ra szólt, innen az 

elkésés. Minden rendben van. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldnnasor sarkán. 9. sz. a. 
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Pesten, augusztus 26-án. 1 ? . II. Félév. 1865. 
TARTALOM : A párisi vérmenyegzö. — Egyházi tu-

dósítások. — Vegyesek. 

A párisi vérmenyegzö. 
Nem egyszer, nem utólszor van szó azon mé-

szárlásról, mely a párisi vérmenyegzö', másképen 
Bertalan-éj neve alatt ismeretes a történelemben, 
habár minden jó lélek mondhatja : excidat illa dies 
aevo, nec postera norint saecula. A vallásos villon-
gásnak egyik gyásznapja, melyet hosszú évek fo-
ganzottak, neveltek, mig csak oly borzalomban nem 
tünt fel, mikint ismerjük. Egyik vádpont a kath. 
egyház ellen. Vádpont, mert azon franczia pártos 
fó'urak, kik Calvin tanaihoz szegődtek, Angolország 
pénzén a németekből toborzott sereggel hatalomra 
jutottak, e napon nagy vereséget szenvedtek. Hogy 
e tény vádul használtathassék, hallgatással mellőz-
tetik mindaz, ami e napot megelőzte, kiszakíttatik 
a történeti folyamból, mint egyes tény, a borzalom 
minden szineivel előadatik ; pedig a történetben 
minden nagyobb tény hosszú előzményekből szüle-
tik, s csak is ezekből érthető. Gyuj tsuk meg tehát 
a történelem fáklyáját, és világánál tekintsünk visz-
sza a múltba; vegyük szemügyre ne csak a vérme-
nyegzö borzalmait, hanem azon eseményeket is, 
melyek e borzalmakat megelőzték, s mondjuk ki a 
prot. Rankeval, hogy: „a tény iszonyatot ébresztő 
ugyan, de elkerülhetetlen következménye volt a 
múltnak," és szörnyű visszafizetése azon még ször-
nyűbb „aljas gyűlölet és türelmetlenségnek," me-
lyet a prot. atyafiak ott kath. ellenfeleiken elkövettek. 

A protestánsok Francziaországban huguenot-
táknak neveztettek, azért, mert első gyülhelyük 
Toursban sz. Hugo kapuja előtt volt. Az akkori 
franczia király I. Ferencz okulván a szomszéd or-
szágokban napirenden levő zavarokon és kegyet-
lenségeken, szigorú rendszabályokhoz nyúlt, hogy 
a vallás ürügye alatt a belbéke háboritóit féken 

tartsa. Midőn e miatt szövetségtársai, a német pro-
testánsok szemrehányást tettek neki, azt adta vála-
szul, hogy ő csak anabaptistákat és ezekhez hason-
lókat fenyít; ami csakugyan meg is nyugtat ta a 
humánus szövetségeseket, és segélyt remélvén tőle 
Ausztria ellen, jó barátságban maradtak, megenged-
vén neki, hogy a vallást politikai érdekeinek eszkö-
zeül használhassa. Fia II. Henrik még nagyobb 
szigort fejtett ki ellenök ; de rövid uralkodása miatt 
czélját nem érhette ; ennek fia és utóda II. Ferencz 
gyenge elméjű volt, aki alatt tehát ismét szabadab-
ban mozoghattak. A gyenge fejedelem fölött a Guise 
berezegek vették át az uralmat, hogy a kormányt 
és az országot a fenyegető veszélyektől megment-
sék. A liuguenották, nagy ellenei levén a kath. Gui-
sek uralmának, azt minden módon le akarták ma-
gukról rázni ; amiért is azt a kérdést tették, szabad-e 
a Guisek uralmát megbuktatni? Amire a franczia 
és német protest, jog- és hittudósok egyhangúlag 
azt felelték, hogy : igen is szabad, ha királyi vér-
ből származott herczeg által mehet véghez ; ennek 
a megoldásnak a gyümölcse lett 1560 az amboisei 
összeesküvés, melynek élén a huguenottákhoz szitó 
Condé herczeg állott; az összeesküvőknek czéljuk 
volt hatalmukba ejteni a királyi családot és a kath. 
párt főnökeit; de a vállalat meghiúsulván, 1200 
ember lett áldozata a merényletnek. 

Hová czéloztak legyen ez időben a liuguenot-
ták működései: eléggé tanúsitjákPicot „Mémoires"-
jai, s Cimber és Danjon „Archives curieuses" czimü 
idetartozó tudósításai. Vallásunk szemtelen kigú-
nyolása, papjaink vakmerő megtámadása, templo-
maink s zárdáinknak ahol csak lehetett, még a fő-
városban is, elpusztításával, eléggé megmutatták a 
franczia pártosok, hogy a kath. hitet egészen el 
akarják nyomni. Különös kedvük telt a sírok hienai 
feldulása- s a koporsók kifosztásában; sz. Bonaven-
tura tetemeit nyilvánosan elégették, s a hamut vizbe 
szórták. E g y zsinat az ő részökön egyenesen meg-
parancsolta az oltárok lerombolását, több zsinatok 
pedig Isten nevében a polgárháborút élesztő fegy-
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ver ragadását. — Bernben a processiókat halálos 
büutetés alatt tiltották meg ; a lelkészeket elűzték, 
a papi javakat pedig erőszakosan elfoglalták. — 
Soria, liuguenotte vezér a Braziliába hajózó Azevedo 
jezsuita atyát 40 társával együtt a tengerbe fojtotta. 
— Mit mond ezekre az olvasó? melyik részen volt itt 
az „aljas gyűlölet és türelmetlenség" ? pedig ezek 
még mind a borzalmas vérmenyegző előtt történtek. 

De még ezzel nem elégedtek meg a hu-
guenottea testvérek, hanem tovább is folytatták 
atyafiságos bánásmódjukat. — Saint-Sêvérnél 200 
papot dobtak egy nagy mélységbe; háromszor 
megújuló vallási és polgári harczaik folytában 50 
székesegyházat, s mintegy 500 kisebb templomot 
raboltak ki, és nagyrészben le is romboltak. — A 
Delphinatusban (Dauphine) egyik saját irójuk val-
lomása szerint 900 várost és helységet gyújtottak 
fel, s 378 papot és barátot öltek meg egyetlenegy 
zendülés alkalmával. — Ugyancsak a Delphinatus-
ban a liuguenotte báró Beaumont azt a parancsot 
adta fiainak, hogy füröszszék kezeiket a katholiku-
sok vérében; ő maga pedig a kath. foglyokat, tor-
nyok és sziklák csúcsairól taszittatá le, s alul álló 
katonái dárdáikkal fogták fel a lezuhanókat. — 
E g y másik huguenotte vezér, Briquemaut, annyira 
ment a kegyetlenségben, hogy nyakkötőt viselt 
legyilkolt áldozó papok füleiből. Mit szóljunk a 
navarrai királynőről Johannáról, aki a százankint 
megfojtott papok és szerzetesek kínjaiban találta 
örömét? Borzalmas tények biz ezek! Nem csudál-
ható tehát, lia a tragoedia oly szomorú catastrophá-
val végződött, mint a Bertalan-éj volt ; mert bizonyos 
dolog az, hogy az actio reactiót szül. Ezek mind 
Francziaországban történtek, hogy ne is emlitsük a 
szomszéd Angol- és Némethonban elkövetett kegyet-
lenségeket, miután leginkább csak a párisi vérme-
nyegzó't lobbantják a katholikusok szemére. 

Itt végét is szakaszthatnék a szomorú adatok 
elsorolásának, ha kedves édes anyánk — a ker. 
kath. anyaszentegyház iránti fiúi szeretetünk — a 
melyért, ha Istennek úgy tetszik, vérünket is készek 
vagyunk ontani — nem inditana bennünket arra, 
hogy az igazságot a lehető legtisztább fényben ál-
litsuk szemeié.— Ismeretes sokak előtt az 1567-ben 
történt nísmesi vérfördő — michelade — amely-
ben a huguenotteák három napig tartó hallatlan 
kegyetlenséget követtek el a védtelen katholikuso-
kon. Ugyanazon évben sept. 29. újra el akarták 
fogni a fejedelmet Monceau várában, de tervük is-

mét meghiusult, s bosszúvágyuk kielégitésére még 
az nap 80 előkelő nismesi lakost buktattak egy 
mély kútba, mely szörnyűség az előbb emiitett mi'-
chelade fényköréhez tartozik. — Ne felejtsük el a 
párisi sz. Medárd templomban történt vérfördőt sem, 
midőn Calvin követői Francziaországban az isteni-
tiszteletre számosan összesereglett hiveket megro-
hanván, felkonczolták vagy iszonyúan megcsonkí-
tották. Ennél még rettenetesebb volt az orthezi mé-
szárlat 1569, hol 3000 katholikus, kor- és nem-
külömbség nélkül esett el a huguenotteák csa-
pásai alatt; lehet-e tehát csudálni, hogy a végkép 
elkeseredett franczia nép, korlátot nem ismerve, oly 
véres bosszúban keresett magának elégtételt? Gon-
doljuk meg, hogy mi történt az előtc, és egészen 
más szinben fognak feltűnni a Bertalanéj borzalmai. 

Maga a szomorú vérmenyegző 1572 aug. 24 
és 25 köztti éjjel történt, és nem is tartott 30 napig, 
mint a roszakarat irja, hanemcsak 12-ig; mint ki-
tűnik ama városok névjegyzékéből, melyek a fővá-
rosból hozzájok elszárnyaló hir nyomán, a szomorú 
példát utánozták; igy Maux aug. 25. La Charité 26. 
Orléans 27. Saumur és Angers 29.Lyon 30; Troyes 
sept. 2. Bourges 11, Rouen 17, Romans 20, Tou-
louse 23, és Bordeaux oct. 3., és igy nem is volt 
átalános egész Francziaországban. — Ami pedig 
az elesettek számát illeti, eleinte 10 — 100 ezer közt 
ingadozott a hir, de midőn a kalvinista martyrolo-
gium számára saját prédikátoraik utján beszedetett 
volna az egyes franczia városokban megöltek név-
jegyzéke, 1582-ben csak 786 személyt hirdettek ki. 
Hasonlítsuk mármost e számot össze a liugenotteák 
által legyilkolt papok, szerzetesek és világiak szá-
mával, könnyen befogjuk látni, hogy melyik fél 
követett el nagyobb kegyetlenséget, és törekedett a 
másikat kiir tani? 

A catholicismusnak, mint ilyennek, semmi ré-
sze sem volt e borzalmas tényben ; hiszen maguk a 
méltányosabb prot. irók is megvallják, hogy katho-
likusok voltak azok, kik a huguenotteákat a további 
mészárlás ellen ótalmazták ; igy Popelinière, ugyan-
csak prot. iró, felhozza Aumale, Guise, Biron, Bel-
lievre herczegeket; felhozza a jó lelkű Hennueyer 
de Lisieux főpapot, ki megyéjebeli huguenotteákat a 
legfelsőbb parancs ellenére is ótalma alá vette, mely 
atyai szeretetének azután azon áldásos gyümölcsét 
élvezte, hogy az anyaszentegyház kebelébe majd 
mindnyájan visszatértek. A romai pápa XIII . Ger-
gely, igaz, hogy örült és Te Deumot is tartott, de 
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nem a 786 huguenottea legyilkoltatásaért, hanem mivel ugy 
volt értesítve, hogy a király és az ország roppant veszélytől 
szabadult meg egy álnok merény felfödözése és meghiúsítása 
által. A franczia kormány hivatalos emlékiratban közölte a 
többi kormányokkal a szerencsés esetet : miszerint a hugue-
notteáknak fejedelmük vesztére czélzó összeesküvése napvi-
lágra jővén, a kitörés perczében elnyomatott; — s igy a 
romai Te Deum is egyedül a kiráiy és az ország megmenté-
seért tartatott, nem pedig az öldöklésért, mint ezt a józan 
ész sugalatán kivül Muretus alkalmi szónoklata is mutatja : 
„veriti non sunt adversus illius regis caput et salutem coniu-
rare, a quo post tot atrocia facinora non modo veniam con-
secuti erant, sed etiam benigne et amanter excepti." 

A ker. kath. hitnek alapelve a szeretet „szeresd a te 
uradat, Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből és minden erődből . . . felebarátodat szeresd, mint 
önnön magadat" (sz. Máté 22 f. 38. 39. v.); erre tanította az ő 
hiveit a Megváltó Jézus, és tanítását saját példájával meg is 
erősítette; ennek a szellemében működött mindenkor, és 
működik jelenleg is az ő szeplőtelen araja, a ker. kath. anya-
szentegyház ; innét látjuk azt, hogy az idők folyamában elő-
forduló üldözések alatt mindenkor az üldözöttek — nem 
pedig az üldözök között volt : a roszat soha roszszal nem vi-
szonozta, mert elvül kapta : benefacite his, qui oderunt vos 
és orate pro persequentibus et calumniantibus vos. (Máté 
5 f. 44. v.) — Ha találkozott fiai között, ki az ő elvével el-
lenkezőt tanított, azt először, mint jó édes anya, szelíden 
iparkodott a tévutról visszatéríteni ; lia törekvése nem sike-
rült, komolyabban lépett fel ; s ha a tévelygő még sem akart 
szavára hallgatni, mint engedetlent és a roszban megátalko-
dottat, isteni jegyesének parancsa szerint, kizárta kebléből ; 
és ez volt a legnagyobb büntetés, amit a megátalkodottra 
mért ; kezét vérrel soha nem szennyezte be. Hogy azután a 
világi hatalom az igy kiközösítettek iránt a végső szigorral 
jár t el, annak az volt az oka, mert a világi hatalom kezelői 
meg voltak győződve, hogy aki az egyházban csendháborító, 
az mint világi alattvaló sem fogja magát békével viselni ; 
tudták azt, hogy az úr Jézus tanítása a trónok alapköve, a 
ki tehát e tanítást megtámadta, az magát az államot rendi-
tette meg alapjában, amint ezt a történelem számtalan pél-
dában mutatja. Innét van az, hogy még eddig minden hit-
ujitó egyszersmind állam-csendháboritó is volt, mert uj elve-
ket állítván fel, uj rendet is akart behozni, ami mindig erő-
szakos rázkódásokra adott alkalmat. — Facta loquuntur. 

A huguenotteák történetét most már a franczia protes-
tánsok is saját igazi színben kezdik látni, s a lehozott itélet 
nem a katholikusokat, hanem a huguenotteákat sújtja. A 
párisi ,Revue indépendante' havi folyóirat febr. 1-én megje-
lent füzetében egy prot. írótól egy jeles értekezést találunk 
„La France et le Protestantisme" czim alatt, melyben az 
író igy szól : „A prot. pártnak mindenütt és minden időben 
föczélja volt legelőször is külön testületet képezni köztársa-
sági alapokon. Nem volt elég, hogy törettessenek, ők még 
államot az államban akartak. Colignynek elmaradt kéziratai 
a Louvreban vannak letéve, melyekből kitűnik, hogy a hu-
guenotteák teljesen elkészített tervvel bírtak Francziaor-
szágban szövetséges köztársasági államot hozni létre." Te-
hát lázadás, a királyi trón megdöntése, a haza szétdarabo-

lása. „E czélra Francziaországot 80 tartományra osztották, 
16 katonai kormányzó alatt. Később Damville huguenottea 
tábornagy 18 tartományt tervezett. A prot. Thou megborza-
dott hazájának ezen megszakadásán. IV. Henrik után Rohan 
herczeg a huguenotteák táborának fővezére lett. Uj köztár-
sasági alkotmány kiáltatott ki, s a szervezet végletekig 
megalapittatott. A protestánsok, hogy tervüket kivihessék, 
saját királyuk ellen külfölddel szövetkeztek. Ez állandó 
törekvése volt a keletkező sectának, nincs is más, amihez 
annyira ragaszkodott volna. Condé, a huguenotteák feje 
nem szégyelt szövetséget kötni Erzsébet angol királylyal, 
melynek értelmében Havre, Rouen, Dieppe városokat az 
angoloknak adta át, s ezért 140,000 aranyat kapott a pol-
gárháború folytatására, „fönmaradván azonban az angolok-
nak joga Calais városra," melyet Gruise herczeg nagy vér-
ontással szerzett vissza a hazának. Ezen nemzetellenes cse-
lekedetet Hume is kárhoztatta, s kárhoztatni fogja minden 
franczia is. Akkor is voltak a huguenotteák között, kik emez 
aljas áruláson elborzadtak ; „mindazonáltal, írja Mézeray, a 
prot. pastorok oly hevesen szónokoltak mellette, hogy a 
szövetség ezen megszégyenítő feltételei elfogadtattak." Ag-
rippa d'Aubigné, aki az angolok bebocsátása miatt fejével 
lakolt, emlékiratában még dicsekszik aljas tettével: „az 
itélet az én dicsőségem és örömem," mondá ő. IV. Henrik 
tudta, hogy a huguenotteák külfölddel szövetkeznek a haza 
ellen ; kérte, intette őket, de hasztalan, a protestánsok sike-
tek valának a hazafiság szavára. Megszakítani akarván a 
Franczia- és Spanyolország közötti szövetséget, követeket 
küldöttek Angolországba, a nassaui Moriczhoz, és Hollandba. 
Külön tartományt követeltek Kázmér palatínus védelme 
alatt, akinek ezért Chateau-thierry herczegséget megígérték. 
IV Henrik vallásszabadságot biztosított nekik, gondolván, 
hogy hazaárulásaikkal felhagynak. Csalatkozott : a hugue-
notteák nem tudtak veszteg maradni. Azért halála óráján 
nagy aggodalmak között Medicis Maria jelenlétében igy 
szólt IV Henrik az ő örököséhez : „A huguenotteák Fran-
cziaországnak ellenségei, hamarább vagy később, fegyverre 
kerül a dolog velők." Hamar teljesedett a haldokló király 
jóslata. A huguenotteák azonnal fegyvert fogtak, La Ro-
chellet elfoglalták. 

Rohan herczeg Spanyolország zsoldjába állott Fran-
cziaország, saját hazája ellen. A megkötött szövetség szerint 
kapott évenkint 600,000 aranyat, s köteles volt 12,000 fegy-
verest tartani, Languédocba berontani, Dauphinet, és Pro-
vincet elfoglalni, s a spanyol király tudta és engedelme nél-
kül semmi egyességre sem lépni a franczia királylyal. A hu-
guenotteák zsinatainak lefoglalt okmányai mutatják, hogy 
Cromwell pártfogásába adták magokat. Bayle is elismeri, 
hogy 1630-ban huguenotte követek Cromwellel szerződtek. 
Ily szövetségben voltak az oraniai herczeggel is. Ennek 
Honfleur várát ígérték. Soulavie az ő emlékirataiban említi, 
hogy a cévennesi lázadás is angol pénzen történt. A hugue-
notteák szövetséggel, és pénzért kötelezték magokat, hogy 
hazájukban szakadatlanul lázadásokat fognak szitni, hazá-
jukat gyengiteni, a külföldi hatalmaknak prédára adni." 

„XIV Lajos a kérdéseket középen szokta ketté vágni. 
A nantesi edictum visszavonása csak a huguenotteák foly-
tonos pártütéseinek, s lázadási, árulási szándékaiknak volt 
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büntetése. Hogyan adhatott volna a törvényes király szabad-
ságot, büntetlenséget a lázadóknak ? „Semmi sincs oly nagy-
szerű, irá Sévigné, mint az edictum visszavonása." Tellier 
korlátnok, midőn a pecsétet a visszavonási parancsra nyomta 
volna, az agg Simeon énekét énekelte. Bossuet a szószékről 
az eretnekség halálát hirdette, midőn anantes i edictum visz-
szavonását megtudta. Mindenkitől igazságos, nemes, haza-
fias ténynek tekintetett. Massillon, Fléchier szinte ugy szól-
tak. Armand maga a jansénisták nevében üdvözölte az edi-
ctum visszavonását. Lesueur festész ennek emlékére a ver-
saillesi palotában egy termet festett, melyben az eretnekség 
vesztét undok állatok eltapostatásában tüntette elő. Páris 
városa érczoszlopot emeltetett a haza megszabadulásaért, 
az egész városi néptömeg a templomokban ezért Istennek 
hálát adott. A nemzet saját megmenekülését látta benne." 

Igy egy franczia protestáns tudományos lap a hugue-
notteákról. A 200 éves szakadozottságnak X I V Lajos vas-
ka r j a véget vetett, a pártos főurakat fékre vette. Mi volt 
tehát a párisi vérmenyegző ? A huguenotteák által a katho-
likus nemzet, király, és haza ellen keltett háborúnak egyik 
véres episodja, melyben a huguenotteák vesztesek lettek. 

Tóth József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 23-án. Hallottak-e már valamit elérzéke-

nyült darázsról vagy darázstól ? Van szerencsém magamat 
bemutatni, — vervex in patria — ki egészen áthatva, átszel-
lemülve, elérzékenyülve vagyok Liszt Ferencznek szent Er-
zsébet oratoriuma s Dante symfoniája által ; mert hijába, rég 
mondta már Ovid : artibus ingenuis pectora mollescunt aspe-
ritasque fugit. Aphanae apinae! — Azért hát ne méltóztassa-
nak csudálkozni, ha ezen világhirü nagy művésznek vallásos, 
mélyen vallásos, — kérem nem grófszapárias omladozó, — 
sem szilágyias haladó, hanem rómailag vallásos oratoriuma, 
egy öreg darázsnak kebelét is fölmelegítette, asperitását el-
vette, illetőleg fulánkjá t eltompította. Virbius Hyppolitus ! 
— Többet is mondhatnánk mi ezen nagy művészről, hanem 
inkább helyén lesz, ha más énekli meg őt, nem egy darázs ; 
különben, a darázsnak nem természete énekelni , ha el-
kezdene, körülbelül oly hangzatu lenne zengeménye, mint a 
bérezi pókhé, mely vasárnaponkint szokott énekelni; de 
mely ének a külvárosi kintornáktól kölcsönöztetett. Cama-
rinam movet. — A zenének igazán bámulatos hatása van az 
emberekre, megmondotta már ezt körülbelül Ovid is : emollit 
mores, nec sinit esse feros. Azért vagyunk mi pestiek oly 
lágy erkölcsüek, mert opportune importune megmuzsikálnak 
minket, gyakran már korareggel kezdik ezen művészetet, 
néha a templom közelében például a Hermina kápolna tő-
szomszédságában ; pedig azért, hogy az ajtatoskodók az is-
tenitisztelet alatt csak ugy olvadozzanak a harsonák halla-
t á r a ; igaz ugyan, hogy zenélni csak istenitisztelet után 
szabadna; de ki ügyelne ily apróságokra? aztán csak nem 
kívánhatni, hogy akinek nem kell istenitisztelet, az söre mel-
lett ásítozzék! Azután megszokták már Pesten nagy böjtben 
ugy mint pénteken, vagy bármily napon a lármás mulatsá-
gokat ; zene uton-utfélen ; persze ut emolliantur mores ; 
akiket illet ezen segíteni, legalább segíteni akarni, azok 

már annyira megbárányultak — nec sinit esse feros, — hogy 
ezen dörömbölést természetesnek találják ; ha már végképen 
nem lehetne az összütközést kikerülni : akkor lesz jótékony 
előadás : protestáns intézetekre, zsidó egyletre, azután a 
lipótvárosi templomra; oh arany korszak — oh mores molles! 
lám a zenének mindenható ereje a bárány meg a farkas egy 
akolban zene mellett ; peperatafacundia ! oh a pesti katholiku-
sok oly szépen mulatnak, tánczolnak protestáns árva s más há-
zakra ,ez tolerantia practica, senex bulla dignus ! nálunk a ka-
tholikusok jótékony előadást pusztán katholikus czélra alig 
tar tanak, ezt kivánja a tolerantia, a humanitás ; a protestánsok 
vagy zsidók jótékony előadást alig rendeznek legalább rész-
ben katholikus czélra ; ezt mi kivánja ? nem tudjuk ; hisz 
nem tudhatunk mi mindent, qui timide rogat, docet negare ; 
ad populorum phaleras, ego te in cute novi! — Oh zene, te 
áldott zene ! hangjaidra leomolnak a kemény szivek jerikó-
falai! templomainkban egyesíted a tes tvéreket ; hozzánk 
szalad aki szép zenét akar hallani, mert vannak még lapok, 
melyek azt előre kikürtölik — nálunk azután lehet látni a 
valódi testvérülést ; a zsidó énekli : credo in Jesum Christum, 
a katholikus az oltárnak hátat forditva gyönyörködik Izrael-
nek hódolatán ! oh te boldog ország ! Emollit mores, nec sinit 
esse feros ! váljon nem rólunk pestiekről irta ezeket Ovid ? 
Nálunk az a szerénység, az nem tudom miféle erényes bá-
tortalanság alig található már föl — az a mollities, az az 
,adjon Isten engem kendnek ' napi meg utczai renden van, 
kell-e még boldogabb korszak ? Oh ha nem volnék annyira 
elérzékenyülve, anetum requiro ! Liszt nem vette volna el 
fulánkomat, még soká tudnám boldogságunkat, finom er-
kölcseinket ecsetelni. De most — oh most bátortalan vagyok, 
nincs fulánkom ; azután meg a napokban jól megcsapdostak, 
fülesnek neveztek. Füles ! hogy ezt is halljam! Poena insula-
ris ! eodem coryllo mederi ! É n a madarak fajához tartozom, 
nevezzenek tehát szárnyasnak, nem pedig fülesnek. Quid-
quid calcat, rosa fiat ! Non rete accipitri tenditur, neque mil-
vio. Én szegény öreg darázs ! Nimium ad rem in senecta 
attenti sumus. Azért hát ezután nem lesz fulánkom, soha se 
szóljak többé ? Oh ! nem kell nekem a testimonium pauper-
tatisból készített paizs : „azt pedig előre megmondom, hogy 
ha (valaki) ez igénytelen soraimról akármit irna is, vagy 
mondana, figyelembe sem fogom venni ;" én dongok, döngé-
cselek szabadon, vigan, sebesen, csendesen, szállok, szállin-
gok, — — en caso de los bienos mejor es el acto que la 
potencia, y en los males mejor la potencia que el acto. 

Darázs. 
K Á R O L Y - F E H É R V Á R , jul . 31-én Jól tudom, hogy a 

hosszas leírásoknak, melyeket néhány szó jellemzőleg kife-
jezhetne, becses lapjában helyet nem enged. S ezt méltán te-
szi. A tények, az események, melyekkel a „Religio" foglal-
kozik, elég fontosok arra, hogy önmagok az igazság mérlegét 
lebillentsék, elég képesek arra, hogy az üres szavak nélkü-
lözhető dicséretéről lemondjanak. Ily emberi dicséretre nem 
szoruló számos tényei és eseményei mellé engedélyével én 
is néhányat felemiitek erdélyi anyaszentegyházunk életéből, 
azon jó hitben, hogy ezek a magyarhoni vallásos élet jelvé-
nyei mellett, egy ezután teljesen bevégzendő koszorúnak 
kedves és illatos virágait képezik, s Erdélyben egy tevé-
keny főpásztor életének aranylánczszemeit kezdik. 
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Ugyan is nagyméltóságú Fogarassy Mihály erdélyi 
püspök rövid idő alatt emlékezetes áldozatok által tette édessé 
az eltelt napok emlékét. Mert a bánfi-hunyadi híveknek fel-
ajánlott 1000 frton kivül, az alvinczi elemi iskola javára 50 
frt., az uj tusnádi kápolna javára 50 frt., a szebeni sz. Ferencz 
rendű szerzetesnők részére 50 frt., a nagy szebeni oltár-egy-
letnek 50 frt., a károly-fehérvári szegényeknek az itteni ta-
nácshoz 100 frt., a tusnádi elemi csapások által szenvedett 
híveknek 100 frt., s székesegyházának egy igen becses dísz-
öltözéket ajándékozott, mely dús arany szövetből kellemes 
ékítményekkel egy casula, egy gremialé, három tiara, három 
pluviale és négy dalmatikából áll, s minden ezekhez tar-
tozó ékítményekkel együtt a 3000 frt. bizton meghaladja. 

De ezeknél sokkal becsesebb azon nemes fáradság és 
gond, melyet ő nmltga az áldozatoktól sem rettenve vissza, 
az ifjúság katholikus nevelésének előmozdítására és biztosí-
tására szentel. Minden erdélyi rom. kathol. iskolák és nevelő 
intézetek főigazgatója lévén, addig is mig főpásztori gond-
jaival a tavaliakat is vigasztalólag felkeresi, nagy megyéjé-
nek székhelyén lévő első intézetére a papneveldére fordí-
totta atyai figyelmét s annak az erdélyi kathol. hivek 
örvendetesen nevekvő számához képest mért nagyítását el-
határozta, s az előleges építkezéseket e napokban megkez-
detni parancsolta. S hogy az egyházi nevelés alapjai szilár-
dak és tartósak legyenek, legkisebb kétkedés és késedelem 
nélkül kegyesen visszaállította a papneveldében két évig 
tartó előkészületi tanfolyamot, melynek eddig hiányát érezni 
igen, de tagadni nem lehetett A megyei szükségletek gon-
dos fedezésére, julius 20-ára csődvizsgát hirdetett, melyen 
azok, kik az egyházi pályára magokat készeknek és képe-
seknek ő nmlga és össze gyűlt tanácsosai előtt bebizonyiták, 
a nevelde tagjai közé huszonheten felvétettek. Ugyanezen 
napokban az erdélyi megye és sz. Ferencz szerzet részére 11 
végzett növendéket a kisebb és nagyobb rendekben részesí-
tett, s julius 25-én székesegyházában pappá szentelt, atyai-
lag intvén őket, hogy egyházunk szent hitének és erkölcsei-
nek védése és terjesztésében buzgók, bátrak és kitartók 
legyenek, s az egyház látható feje szentséges atyánk 
IX. Pius pápához törhetlenül vallásos ragaszkodással vonzód-
ván, egyházi életöket a polgári erények koszorújával is dí-
szítsék. 

Elébb kell vala említenem azt, hogy ő nmlga székes-
egyházi káptalanában julius 8-áról kelt kinevezése rende-
letével, miután nsgos Lönhárt Ferencz pápai praelatus ur mint 
canonicus theologus kolosvári lelkésznek megválasztat-
ván és megerősíttetvén, széke üresedésbe jött, nsgos Ferenczi 
József papneveidei igazgató urat mint eddigi canonicus ma-
gistert canonicus theologussá, nsgos Bartsch Ferencz csil-
lagász és id. iskolai kanonok urat canonicus magisterré s 
végül nsgos Bodnár Lajos ifj. iskolás kanonok, neveidei igaz-
gató s megyei főszámvevő urat idősebb iskolás kanonokká 
fokozatosan előléptetni kegyeskedett, mindeniket csekély 
módosítással eddigi tisztjeikben megtartván. — Ezen örven-
detes tényét nmlgu főpásztorunknak elébb kell vala említe-

nem, ha a mai nap, melyen a beigtatás ünnepélyesen meg-
történt, az idő rendjétőli eltérést ki nem mentené. Igen 
kedves volt hallani nsgos Andrássy István éneklő kanonok 
ur művészileg választott szavait, melyek kíséretében a ki-

nevezési okmányok felolvastattak, s szemlélni azon vendég-
szerető asztal édes örömeit, melyet nsgos Ráduly János nagy 
prépost ur jósága újból szívélyesen megnyitott. 

Végül legyen szabad mint örömünk legnagyobb okát, 
szentséges atyánknak föpásztorunk ő nmlgához intézett apos-
toli iratát fiúi tisztelettel ide mellékelnünk, melyben ő nmlgá-
nak épen azon teendőket köti szivére, melyeknek eddig 
legtöbb perczeit, és igen jó eredménynyel szentelte : 

Venerabiii fratri Michaeli episcopo Transilvaniens i 
Pius PP. IX. Venerabilis fráter, salutem et apostolicam be-
nedictionem. Perlatae ad Nos sunt observantissimae tuae lit-
terae die 7-a hujus mensis datae. E x eisdem libentissime no-
vimus, episcopalem consecrationem a te rite acceptam fuisse 
a venerabili fratre Josepho archiepiscopo Colocensi, et ea 
occasione debitae Nobis, et huic apostolicae sedi fidelitatis 
jusjurandum fuisse a te emissum, cujus documentum Nobis 
mittendum curasti. Intelleximus etiam, te venerabilis fráter, 
inter istius cleri, populique fidelis gratulationes, omnisque 
obsequii, et honoris significationes Transilvaniensis ecclesiae 
regimen tibi a Nobis commisum suscepisse, nihilque tibi anti-
quius esse, quam Nobis, et huic Petri catedrae summa reve-
rentia es observantia firmiter adhacrere, omnesque gravis-
simi episcopalis muneris partes, Deo auxiliante, accurate 
implere. Gratissimi Nobis exstiterunt hujusmodi tui sensus 
catholico antistite plane digni. Itaque venerabilis frater, di-
vino auxilio fretus labora sicut bonus Christi Jesu miles, at-
que in hac tanta temporum iniquitate nihil tibi potius sit, 
quam majorem Dei gloriam, et sempiternam hominum salu-
tem totis viribus procurare. Inprimis vero summopere tibi cordi 
sit sanctissimae fidei nostrae depositum integrum inviolatum-
que custodire, et catholicae Ecclesiae causam, jura, doctrinam, 
libertatemque strenue tueri ac defendere. Omnem vero vigi-
lantiam adhibe, ut cleri disciplina sarta tecta servetur, et 
ecclesiastici viri propriae vocationis semper memores virtu-
tum omnium exempla christiano populo praebeant, proprii 
ministerii munia sancte, scienter, ac sedulo obeant, orationi 
instent, et sacras praesertim disciplinas assidue excolant, et 
animarum saluti studiosissime inserviant Te autem minime 
latet, venerabilis frater, quam vehementer Ecclesiae intersit 
hisce praesertim asperrimis temporibus idoneos habere mi-
nistres, qui nonnisi ex clericis optime institutis fieri possunt. 
Quamobrem omnes vigilantiae t u ^ nervos in id potissimum 
semper intende, ut adolescentes cxorici vel a teneris annis per 
probatissimos magistros ad verum ecclesiasticum spiritum 
mature fingantur, ac litteris, diá^iplinisque praecipue sacris 
ab omni prorsus cujusque erroris periculo alienis diligentis-
sime erudiantur. Ac pari sollicitudine ne intermittas umquam 
omnia conari, ut utriusque sexus juventus, ex cujus recta 
educatione rei cum sacrae, tum publicae félicitas tantopere 
pendet, sanctissimis divinae nostrae religionis praeceptionibus 
sedulo imbuatur, atque ad pietatem, morumque honestatem, 
et omnem virtutem accurate formetur. Nullis vero curis, nul-
lisque consiliis parcere umquam velis, ut fideles tibi commissi 
divini verbi praeconio, et sacramentorum administratione 
magis in dies diligenter nutriantur, quo declinent a malo, et 
faciant bonum, et alacriori usque pede incedant per semitaa 
Domini, et instent viam, quae ducit ad vitam. — Probe autem 
noscis, venerabilis frater, quibus monstrosis opinionum por-
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tentis, quibusque nefariis machinationibus Dei hominumque 
hostes omnium animos, mentesque corrumpere, et si fieri 
umquam posset, sanctissimam nostram religionem, ae vel 
ipsam civilem societatem funditus evertere connituntur. Quo-
circa pro episcopali tuo zelo qua voce, qua opportunis, ac 
salutaribus scriptis ne desinas pravas adversariorum insidias 
detegere, ac tot perniciosissimos errores refellere, eorumque 
impios conatus reprimere, tuosque fideles hortari, monere, ut 
in catholicae religionis professione quotidie magis stabiles et 
immoti permaneant, ac numquam se decipi, et in errorem in-
duci patiantur. Neque omittas omni cura studioque miseros, 
errantes ad veritatis ac justitiae tramitem revocare, cum 
haud ignores, te pro Christo legatione fungi, qui venit quae-
rere, et salvum facere, quod perierat. Inter angustias vero et 
difficultates, quibus hac infelicissima nostra praesertim aetate 
episcopale munus est obnoxium, ne concidas umquam animo, 
sed confortare in gratia Domini Nostri Jesu Christi, memoria 
repetens, quod qui ad justitiam erudierint multos, fulgebunt 
quasi stellae in perpetuas aeternitates. Denique tibi persuade, 
praecipuam esse, qua te in Domino prosequimur, benevolen-
tiam. Cujus quoque pignus esse volumus apostolicam bene-
dictionem, quam toto cordis affectu tibi ipsi, venerabilis frá-
ter, cunctisque clericis, laicisque fidelibus tuae curae commis-
sis peramanter impertimus. Datum Romae, apud s. Petrum, 
die 22-a junii, anno 1865. Pontificatus Nostri anno vicesimo. 
Pius PP. IX. 

GYŐR, aug. 15-én. Azon idővel, mely az első templo-
mot látta emelkedni a Mindenható tiszteletére, egykorú az 
igyekezet is, minél fényesebbé tenni és díszesebbé Istennek 
hajlékát, hogy az isteni lény fensége, házának már falairól 
legyen mintegy leolvasható. 

És ilyetén törekvések könnyen érthetők. Mert az egy-
házak külső disze, tudvalevő, nem csak hévmérője a nép 
vallásosságának, hanem hathatós emeltyűje is. S csaknem 
kivétel nélkül következtethetünk a szent épületek elhanya-
golt állapotából a hivek hanyatló vallásosságára. Mig ellen-
ben a megfelelő disz mindenkor czélszerünek bizonyult a 
meghidegült hit felélesztésére. 

Ilyetén tekintetek lelkesítik főpásztorát azon helynek 
is, honnét soraimat irom. Ki mióta püspöki székét elfoglalta, 
következetes kitartással igyekszik megyéjének és székhe-
lyének egyházait újra körülvenni a rendeltetésüknek meg-
felelő fénynyel, melyből idők viszontagsága vetközteté 
ki néha, a hanyatló buzgalom máskor. De elvezetne messze 
czélomtól, ha részletekbe bocsátkozni akarnék, s felsorolni 
kívánnám azon szent helyeket egyenkint , melyek ékes-
szóló monumentai S i m o r J á n o s bőkezűségének és műiz-
lésének egyaránt. 

Nem önmegtagadás nélkül mellőzöm a püspöki palota 
remek kápolnáját, hogy szólhassak a győri székesegyházról. 
Alig nyolcz éve, hogy ez épületnek hajdani nagyszerűségét 
és díszét csak a Hédervári-féle kápolna góth idomai s a bol-
tozat-ivek és ablakok engedték sejtetni. Azóta az emiitett 
kápolna stylszerüen restaurálva, gazdagon feldiszitve, remek 
üvegfestményekkel ellátva : hazánkban párját csakugyan 
ritkítja. Maga a templom pedig, amennyire tényleges építé-
szeti viszonyai engedték, gazdag fénynyel megújítva szem-
lélhető immár majdnem teljesen. 

r 

Es ezen időpont még más tekintetben is fontossá és 
emlékezetessé lett az által, hogy ő szentségének a pápának 
bécsi nunciusa F a 1 c i n e 11 i athenei érsek ő excja megláto-
gatván a lelkes győri püspököt, az ujon instaurait székes-
egyházban Nagy-boldogasszonynak mint hazánk, de egy-
szersmind a győri egyházmegye és a székesegyház védasz-
szonyának ünnepén, a gyönyörűen restaurált bazilikában, a 
nuncius ő excja mutatta be fényes diszsegédlettel a szent-
mise áldozatot, — egyúttal pedig alkalmat nyert személye-
sen is meggyőződni, e megyében a catholicismusnak álla-
potjairól, a clerusnak és népnek vallásos érzületeivel, hogy 
értesíthesse a tapasztaltakról ő szentségét, küldőjét. 

Nuncius ö excja e hó 14-én hagyta el a birodalmi fő-
várost. Hajón érkezett Gönyőre, hol a püspök, káptalan, 
csornai prépostság, szent-mártoni apátság, Győrmegye és 
város küldöttei várták. Ezekhez csatlakozott W a l d s t e i n 
János gróf is, ki közel birtokáról sietett a magas vendég 
üdvözletére. Délutáni három óra volt, midőn számos fogatsor 
és lovas bandérium által kisérve érkezett a püspöki udvarba, 
zajos éljenek által fogadtatva az összegyűlt notabilitások és 
roppant nép által, ő excja már az első bemutatások alkal-
mával tudta nyájas modorának varázsa által meghódítani a 
sziveket. 

Este a győri ének- és zene egylet tisztelkedett fáklyás 
zene-estélylyel, szép szabatosság és kellemmel adván elö 
néhány darabot, mig a sok ezernyi népet alig volt képes be-
fogadni a püspöki palota téres udvara. A dalestély végén 
O r b á n püspöki titkár lőn megbizva, a nuncius és püspök 
nevében köszönetet mondani Győr közönségének azon lel-
kes fogadtatásért, melyben az a szentatya képviselőjét ré-
szesítő, ezt a szentatya iránti hódolatteljes érzelmeiből szár-
maztatván. Ezer és ezer a jak a szentatya éljenzésének is-
métlésével és visszhangzásával válaszolt és népszavazat gya-
nánt dörgő nyilatkozatával erősité hű ragaszkodását hitéhez 
s egyháza fejéhez. 

Másnap augustus 15-kén reggeli kilencz órakor vette 
kezdetét az istenitisztelet. A megyés püspök ő méltósága 
azt szent beszéddel nyitotta meg. Máriáról szólott, mint Is-
ten anyjáról, hazánk hatalmas Védasszonyáról, mint köve-
tendő példányképről s szószóllónkról, a logika hatalmával s 
a lelkesedés hevével, hallgatóinak egyaránt meghódítván 
elméit és meghatván sziveiket. 

A nuncius ő excja az összes clerustól, a püspök jobb-
ján vezettetve, a harangok zúgása közt vonult a templomba, 
mely az összesereglett hivek azon ezereit befogadni képes 
nem volt , kik ez alkalommal egyszersmind szentséges 
atyánk küldöttjének áldása után sovárogtak. 

Délben mintegy hetvenen voltak a nunciusnak tiszte-
letére hivatalosak ő méltóságának a püspöknek vendégsze-
rető asztalához, ki szellemi élvekben is dúsan részesité ven-
dégeit. Azon áldomás által először, melyet ő méltósága a 
szeutatyára mondott s melyről, miután azt szerencsénk van 
egész terjedelmében közölhetni, fölösleges elmondanunk, 
hogy nem kevésbé az eszmék, mit a nyelv szépsége által 
vonta magára a közfigyelmet. Egy másik áldomás a nunciust 
éltette, mit ő excja akkép viszonzott, hogy előbb apostoli 
királyunknak, azután a püspöknek egészségére emelte po-
harát. Ugyancsak az ebéd alatt osztatott szét azon több mint 
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csinos alkalmi versezet is, melyet avatott toll szerzett a nun-
cius tiszteletére s a melynél az e nemű müvek között kevés 
jobbat fogunk találni. 

Az estét a győri legény-egylet körében tölté nuncius 
ő excja a püspök és válogatott közönség jelenlétében. A le-
gények egy magyar (Hűség próbája, Kisfaludy Sándortól), 
egy-egy német vígjátékot, valamint több énekdarabot adtak 
elő, dicséretre méltó ügyességgel, melynek a közönség fi-
gyelmét lekötni s azt derült hangulatba hozni sikerült. Mi-
előtt az egylet csinos termét elhagyók, dr. Gruscha bécsi 
egyetemi tanár s a birodalmi főváros legény-egyletének 
igazgatója intézett lelkesítő szavakat az egylet tagjaihoz. 

Nuncius ő exctiája holnap megtekintendi Győr város 
több egyházi intézeteit és holnapután visszatérend Bécsbe, 
kétségkívül kedves benyomásokat fogván magával vinni, 
melyeknek mint igéré tolmácsa leend a szentatyánál is. 

Amire, hogy püspök ő méltósága alkalmat adni mél-
tóztatott, midőn hálásan kiemelnők; nem habozunk egyúttal 
elismerésünket Győr város és vidékének közönsége iránt is 
kifejezni, mint a mely vallásos érzületeinek, a szentatya 
iránti hódolatteljes tiszteletének s főpásztora iránti ragasz-
kodásának méltó és lelkes manifestatiója által ő exctiáját a 
nunciust újra meggyőzé arról, hogy S z e n t I s t v á n hazá-
jában a vallástalan eszmék áramlata ellen diadalmasan küzd 
a főpásztori tevékenység ! 

F...I. V...S. 

I. 
r 

Á l d o m á s a r o m a i p á p a ő s z e n t s é g e ü d v é r e 

Festum, quod hodie agimus, religiosum et ecclesiasti-
cae est indolis. Oportet itaque, ut inde adclamandi exordium 
faciamus, ubi totius ecclesiastici ordiuis lapis angularis resi-
det, unde status sacerdotalis non modo unitas, sed et omnis 
auctoritas et potestas egressa est; s. Sedem apostolicam in-
telligo, qua nihil est in orbe terrarum sive ad reverentiam 
et admirationem nostram excitandam aptius, sive amore ac 
pietate nostra dignius. 

Haec profecto est cathedra illa, quam per 18 et quod 
excedit, seculorum decursum neque Neronum crudelitas ever-
tere, neque Julianorum calliditas pervertere poterat ; quam 
persecutionum tempestas non concussit, sed firmavit, effusi 
sanguinis copia non exst inxi t , sed nutrivit ac roboravit. 
Haec est cathedra ilia, in qua divina veritatis doctrina inde-
ficienter personat, quae media inter humanarum opinionum 
commenta — sola erroris expers — divinum fidei depositum 
illibatum conservât. Haec inquam sancta Romana Sedes est, 
cuius pontifices nec per carceris squallores, nec per exsilii 
aerumnas, nec per omnem portarum inferi rabiem, vel mini-
mum auctoritatis suae detrimentum passi sunt, quia a veri-
ta te ne latum quidem unguem recesserunt umquam; cuius 
Sedis et modernus gloriosissimus antistes, SSmus Dnus no-
ster P I U S Papa IX . omnium summam admirationem meruit , 
quia caritate et patientia, fortitudine et sapientia, comitate 
et beneficentia omnibus praeeelluit. 

Si autem ad titulos gratitudinis enumerandos digrediar, 
qua huic s. Romanae Sedi devincti sumus, non in eo ut omnia 
recenseam, adlaborandum ; sed timendum potius mihi esse 
video, ne longissime disserendo, plurima reticeam. Romana 

etenim Sedes, non modo maximum donorum, fidem christi-
anam, sed et adtulit nobis coronam, regiae majestatis sym-
bolum, omnis nostrae politicae existentiae et libertatis palla-
dium, gentem nostram inter respublicas Christianas cooptavit, 
atque sic ab interitu vindicavit. Cum per intestinas turbas 
et victricia Turcarum arma ad incitas redigeremur, haec s. 
Sedes collapsas res nostras indefesso conatu et. maximis im-
pensis sacrificiis restituit, materno semper affectu regnum 
hoc Marianum prosecuta. 

Denique ipsemet ego, de plurimis s. huius Sedis apo-
stolicae beneficiis glorior, cuius — ut omnia paucis comple-
ctar — gratia sum id, quod sum, et cuius gratia in me vacua 
non fuit. 

Atque ideo, eiusdem beatissimi patris dignissimum 
vices gerentem, exclmum ac rssmum D. Nuncium apostoli-
cum impensissimo oro etobtestor, ut apud Suam Sanctitatem, 
illimitatae illius pietatis, atque filialis adhaesionis et reveren-
tiae interpretem agere dignetur, qua in s. Sedem aplicam 
ferimur, quave acti, Deum optimum maximum deprecamur, 
ut SSinum D. nostrum PIUM Papam IX. populi christiani 
patrem et summum pastorem per diuturnum annorum seriem 
sospitem et incolumem servet. Vivat ! 

II . 

F a l c i n e l l i p á p a i n u n c i u s ő e x c t i á j a e g é s z -
s é g é r e . 

Singularis in agendo dexteritas, et fatigari nescia se-
dulitas, eximia in Deum pietas, in religionem zelus, in pro-
movendis Ecclesiae emolumentis ardor, mira in omnes sua-
vitas, haec inquam virtutes unius Foroliviensis dioecesis 
limitibus contineri non poterant. Sapientissimus in deligendis 
consiliorum suorum arbitris pontifex easdem in excellentia 
vestra amplissimi imperii Brasiliani incolis spectandas dedit, 
quos postquam exlltia vstra in sui et amorem et admiratio-
nem rapuisset, cujus rei coronae imperialis haeres, nuper 
Viennae ágens, testem se praebuit omni exceptione maiorem ; 
spectaculum hoc praelaudatorum conspicuarum virtutum sa-
pientissimus idem pontifex renovari jussit in imperio austri-
aco, voluitque simul, ut apud inclytissimam orbis dynastiam 
esset exclltia vstra pontificiae voluntatis interpres, amicitiae 
patrem inter et filios, pro utriusque reipublicae bono feliciter 
vigentis pignus, episcoporum praesidium, nostrae cum s. 
Sede apostolica communionis visibile signum. 

In recenti Jaurinensis cleri populique memoria sunt 
très immediati exc. vestrae praedecesores, qui sedem hanc 
episcopalem et civitatem, clerum populumque sua praesentia 
cohonestaverunt. Eminentissimos cardinales intelligo, Ludo-
vicum e principibus Alteriis et Antonium de Luca, quorum 
ambos praesens seculum in carne adhuc retinet, et diu reti-
neat in ornamentum et emolumentum Ecclesiae, — quorum 
tertium immortalis memoriae Michaelem Viale-Prelâ, Deus 
rebus humanis praecoci morte iccirco eripuisse videtur, ne 
ampliorem ruinam vel plane exitium cernere cogeretur I ta-
liae. E x corde gratulamur, quod exllam vstram de facie ad 
faciem videre ac venerari valeamus. Rapuit exllia vestra no-
bis omnibus id, quod nobis omnibus est intimum, — cor vi-
delicet nostrum, in quod si inspexerit, nihil aliud ibi deteget, 
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quam pia, sincera eoque clirecta vota, ut exllia vstra diutis-
sime incolumis vivat ! (P. Hirnök.) 

DUBLIN, aug. 2-án. Ez már mégis szemtelenség ! Azt 
kellene tehát hinnünk, hogy a katholikusok magok között 
verekedtek az O'Connelnek Dublinban felállított szobra mi-
att, és hogy az orángisták ez alkalommal csak a csendes né-
zők szerepét viselték ! — Enniskillen Lord felszólítja tag-
társait, hogy a jóban állhatatosak maradjanak, az igazságot, 
igazságosságot, testvéri szeretetet, és jótékonyságot gyako-
rolják, senkit ne üldözzenek vallási meggyőződései miatt. A 
fölirat a szentirás több helyeinek erőszakos alkalmazásánál 
az orangeismus végdicsöitését hangoztatja „midőn mindany-
nyian egyesülendünk egy soha nem hallott nagyszerű dia-
dalének éneklésére az égben a nagy Babylon végromlásáról." 
Fenséges lehetne, ha — nem volna nevetséges. — Katho-
likus névtárunk következő érdekes statistikai adatokat kö-
zöl. A mult év végén Angliában összesen volt 1338 pap, 
941 templom és kápolna, 76 férfi zárda 187 női zárda, 10 
collegium. Skótcziában 183 pap, 191 templom, s kápolna, 
6 férfi zárda 14 női zárda, 2 collegium. Összesen 1521 ál-
dozár, 1132 templom s kápolna, 80 férfi- és 201 nőzárda, és 
12 collegium. Az előttevaló évben Angliában volt 1267 ál-
dozár, 907 templom és kápolna, 71 férfi- és 173 nőzárda, 10 
collegium. Skótcziában 178 pap, 191 templom és kápolna, 
4 férfi- 13 nőzárda, 2 collegium. Összesen : 1445 pap, 1098 
templom, 75 férfi- 186 nőzárda, 12 collegium. Amint e szá-
mokból lá tható, Angliában a katholicismus hála Istennek 
növekedik. 

VEGYESEK. 
Tisztelendő Liszt Ferencz ur Pesten legkitűnőbb fo-

gadtatásban és tiszteletben részesült. Jó szive, alázatossága, 
komoly, de minden feszességtől ment egyszerű viseletével 
azokat is meghódította, kik előre a papi öltöny miatt némi 
elfogultságokra hajlandóvá lettek. Szállást vett f t . Schwendt-
ner belvárosi plébániában — Aug. 15-én jött az általa ké-
szített sz. Erzsébet legendájának oratoriuma első előadásra. 
Reggel a hangász-egylet tagjai rendes menetben szentmisére 
jö t tek , mely alatt Bethoven szerzeménye adatott. Tiszt. Liszt 
F . a szentélyben imádkozott. E nap a belvárosi plébániának 
búcsunapja is levén a ft. plébános ur felhasználta az alkal-
mat, hogy a hangász-egylet főtagjait : b. Orczy Béla, Mát ray, 
Reményi, Mosonyi, Erkel , stb., t. Liszt Ferencz tiszteletére 
számos vendégekkel együtt asztalánál összegyűjtse, melyen 
Pestnek legkitűnőbb vendége foglalt főhelyet. A plébános 
ur igen jeles felköszöntéssel üdvözölte t. Liszt Ferencze t .— 
A hangász-egylet eme tényeinek, melyeket e napokban lát-
tunk, csak üdvözletet adha tunk: t. Lisztnek szava hozta 
létre, az ő zenemüve is nagygyá tette őt. 

Tiszt. Liszt Ferencz oratóriumának részei, melyek 
minden más részek között különösen hatottak a kedélyre 1) 
a gyermekkar , 2) a kürtdal , vagyis a keresztesek indulója, 
3) a vihar, 4) az angyalok kara, 5) az egyházi kar. A kür t -
dal szövege : „A harczi kürt szentföldre int, — hol áldást 
Jézus vére hint, — jöjj s légy hadunk vezére, — fel ! kit 
hős fegyverét a hit — csatán szentelni vágy hevit, — mint 
a kereszt vitéze, az ég hí." Az egyházi kar hymnusa : De-
corata novo flore, — Christum mente, votis, ore, — collaudet 
Ecclesia — Nova nobis lux illuxit, — nova Stella, quam pro-
duxit, — nobilis Ungaria . — Laeta stupet Thuringia, — 
fract is naturae regulis, — dum per sanctae suifragia — mi-

randa fiunt saeculis. — Tu pro nobis Mater pia — roga re-
gem omnium, — ut post hoc exsilium — nobis det vera gau-
dia. Amen." 

Megjelent : „Orgona-iskola." Elméleti s gyakorlati ve-
zérletül kath. kántorok, képezdészek, s a szent ének és or-
gonászat minden kedvelői használatára; ir ták és kiadták 
Zsasskovszky Ferencz és Endre, egri székes föegyh. karna-
gyok, képezdei s gymn. zene- és ének-tanárok. Nyom. az 
egri érs. lyc könyvnyomdájában. — Tarta lmát teszik : I . Az 
orgonának mint hangszernek ismertetése, ide tartozván az 
orgona főrészei, gépezet, változatok nagysága s osztályozása, 
u j orgonaépités, szerződés tervrendezet, orgonavizsgálat stb. 
— II . Az elemek és gyakorlatok, az ide tartozó három és 
négy hangú rövid elő- és utójátékkal és a pedale mikinti ke-
zelésével. — I I I . Az ének és azt kisérő orgonának használata 
körüli teendők, valamint az e tekintetben fölmerült vissza-
élések. IV. Az összhangzattan főelemei röviden és érthetően 
előadva, az ide vágó zárlejtések, és átmenetekkel együtt. V. 
Az orgona-darabok gyűjteménye, ide tartoznak különösen 
elő- vagy utójátékok, requiemhez való darabok, pasztorellák, 
fughet ták és fugák ; — ezek után következik a zongora-
hangolás gyakorlati kivitele, végre a könyv végéhez csatolt 
két ra jz táb la , mely az orgona belső részeit tünteti elő. — 
Csak röviden lehetvén e lapok hasábjain e munka gazdag 
tartalmát érinteni, átalában csak azt mondjuk, hogy az egy 
régen érzett hézagot pótol egyházi zeneirodalmunk terén. É 
munka ugyanis nem csupán a képezdei tanulók részére van 
szánva, hanem annak a ke'pezde-végzettek, s kántorok is 
egyaránt hasznát veendik, amennyiben az istenitiszteletnél 
oly fontos és hálás szerepre hivatott orgonának mikinti ke-
zelési módja iránt, szóval, minden e szakba vágó tenni és 
tudni valókra nézve a jelenkor igényei szerint itt alapos ut-
mutatás adatik. — Különös előnyei közé tartoznak a magyar 
egyházi dallamok fölötti számos hosszabb — rövidebb tar-
talmú praeludiumok, fughet ták stb. S már csak ennélfogva 
is, egyéb tekinteteket mellőzve, ugy hiszszük, a magyar 
zeneirodalom érdekében emelünk szót, midőn a szerzők e 
legújabb müvét az érdeklet teknek a legmelegebben ajánljuk. 
A munka, kegyelmes főpásztorunknak május 28-án ünnepelt 
aranymiséje alkalmából, a sz. ének és orgonászat nevében 
van felajánlva; czimlapján az egri székes főegyházi nagy 
orgonának homlok-rajza foglal helyet. — Ara ezen nagy 
negyedrét alakban csinosan kiállított műnek 2 fr t 50 kr . 

— Megrendelhető az egri nyomdában, és minden hiteles 
könyvárusnál. 

S. F . ur a vallásos igazságokkal semmi viszonyban nem 
levő egyetemet indítványozott, s Amerikára hivatkozott. E j -
szak-Amerikát értette. Nagyot tévedett, mert az amerikai 
egyetemek tulnyomólag magán alapitványu egyetemek, s 
azért mind vallásos egyetemek. A katholikusok, methodisták, 
anabaptisták, quaekerek stb. egyetemeit nem az állam ala-
pította, s ezek az alapítók vallását képviselik, sőt a felekeze-
tesség oly főtypus raj tok, mint a debreczeni, sárospataki, 
eperjesi stb. tanintézeteken. Báró Vay Miklós is mondta, hogy 
a sárospataki iskola eredetileg prot. hittan érdekében alapít-
tatott. A példa tehát S. F . ur által roszul volt választva, ol-
vasóinál az amerikai viszonyok nem ismerését tételezte fel. 
Amerika nem kobozta el a tudományt eddig, ezt az egyesek 
buzgalmára hagyta. Amerikában az alkotmány nem ismer 
semmi vallást, tehát semmi állami intézet sem viselhet magán 
vallásos jelleget : de Európában, különösen hazánkban az al-
kotmány ismer vallást, tehát csak ellenmondással emelhet 
vallásos jelleg nélküli intézetet. Ha van a hazában nagy 
szám, mely vallásos jellemtől megfosztott egyetemet akar , 
akkor alapítsanak magok olyat, mint a kőmivesek Bru-
xellesben. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
»zombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 fr t . 25 kr. , 
helyben 4 f r t . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
HATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a ) 

Л 

Pesten, augusztus 30-án. 18* II. Félév. 1865 

TARTALOM : Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Szerény vélemény papnövendékcink 
nevelési ügyében. 

VI. 

A d e r é k j e l l e m e k n e v e l é s e . 

IIa szükséges a papnak az alapos tudomány, 
hogy kötelmeinek szakavatottan eleget tehessen : ugy 
bizonyára még szükségesebb a derék jellem, hogy 
azoknak becsülettel eleget teuni akarjon is. — Szük-
ségesebbnek a tudománynál azért mondám a jellemet, 
mert amazt becsületes jellem mellett még megsze-
rezheti, ha nincs, a neveldébőli kilépte után is; de 
ëinezt, lia a neveidei évek végeztéig meg nem sze-
rezte, azután ugyan soha, vagy csak sok hányatta-
tás, lelki károk után szerzendi meg a pap; pedig 
ennek nélkülözése még a tudományt is haszonta-
lanná teendi. Azért mondja a tudós Szilassy: .Böl-
csőnktől sírunkig, egész a túlvilágig személyessé-
günknek, jellemességünknek kell kitűnnie;' mert 
csak is ennek rugerői következtében állhat meg a 
pap becsülettel ama munkatér központján, hova őt 
a gondviselés helyezte, innét világító nap gyanánt 
bocsátva ki működésének tényező sugárait, hogy 
fényt, anyagi és szellemi jólétet terjeszszen környe-
zetére. — A derék jellemnek birása adja kezébe a 
papnak ama világitó fáklyát, melynek vezér-fényé-
nél felismerheti a catholicismus belső világát, s el-
különítheti az örök-változhatlant az idők viszonyai-
ban módosulhatóktól, komolyan meggondolva: ,Wenn 
etwa der Katholicismus auf die Wohlfahrt irgend 
eines Volkes nicht so wohlthätig einwirkt, als er 
seinem Wesen nach sollte so liegt das nimmermehr 
in ihm als solchem, sondern darin, dass seine Leh-
ren und Institutionen von seinen eigenen Bekennem 
vielfach nicht gehörig begriffen, und noch weniger 
in seinem Gleiste ausgeführt sind; dass hier und 
dort e>ne Form geblieben, aber der ursprüngliche 

Geist aus ihr entwichen ist, und dass nicht selten 
jener Eifer, welcher dem inneren An- und Fortbaue 
der christlichen Wissenschaft und des christlichen 
Lebens zugewendet sein sollte, ängstlich der Erhal-
tung alles und jedes Hergebrachten zugewendet 
wird.' 

Igaz ugyan, hogy kinek egyéni, sziv-hite van, 
az már némileg birja a becsületes jellemet is, 
amennyire t. i. sziv-jósága, vagy hite, nem engedi 
őt aljasságokra vetemülni. — De én nem csupán 
jellemet, hanem jellemességet (habitum animi cara-
cteristicum) akarok neveltetni a papokban; s efoga-
lom alatt értetni kivánom mind azon sajátságokat, 
melyek a papnak személyességét, s igy jellemessé-
gét kiegészitik: tehát szoros értelmű jellemet, er-
kölcsi tökélyt, tekintélyt, eszélyességet, ildomot, 
illemet, ügyességet a világban illőleg megjelenhetni; 
és az ilyen jellemességet csak a szeretettel kezelt 
nevelés adhatja meg. 

És sajonnal kell bevallanunk, habár sebeket 
szaggatnánk is fel, hogy a jellemesség nevelésére 
még kevesebb gond fordittatott neveldéinkben, mint 
a tudományokra. — Ez ügy, amint látszik, a ne-
veidei lelkészekre (spirituales) van hagyva, kik 
közöl némelyek hódolva a divatos szokásnak, egy-
szerű kápolnai intelmeiket, sokszor meglehetősen 
vastag1) szemrehányásaikat koronkint felolvasva a 
növendékek előtt, ezzel kielégitőnek vélik a jelle-
messég nevelését. — A többi elöljárók, kivéve a ki-
veendőket, épen mit se látszanak törődni az illem-
tannal, s kisebb gondjuk is nagyobb annál, mikép 
fog majd föllépni a világban a kiszabadulandó uj 
pap. — így aztán nem lehet csudálni, ha az ilye-
nekből oly lelkipásztorok kerülnek ki, kik a ,me-
thodum gubernandi parochiam' különösen! értik. 

Hát minő badarságokra vetem ül az igy nevelt 
szegény uj-pap, midőn előszer jelenik meg a nagy 

') Ilyen szemrehányásról is van tudomásom: „Clerici 
tempore feriarum inter plumas sternutantes, semet volutant 
tamqnam porci iu luto; bene comedentes, bibentes, totaque 
die nugis vacantes pinguescunt sicut apri in silvis." 

18 
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világban! — Némelyik, aki egy kis önálló erőt érez 
magában, tombolva, szelet csapva jelenik meg a tár-
saságokban, mint valami fékről szabadult csikó; ') 
a másik meg, mintha örökké maga előtt látná a ne-
veidei lelkész képét, nem is mer mukkanni, s lia va-
lamely magasabb házhoz hivatik ebédre, majd kileli 
szegényt a hideg, hogy valamikép nevetségessé ne 
tegye magát szóban, cselekedetben, s mégis csak 
azon veszi magát észre, hogy az egész asztal hangos 
kaczajra fakad az ő botlásain. — Mi ennek oka? 

Uraim! nem igy. — A mai világban a legkö-
zönyösebb tévedés is bűnül rovatik fel a papnak, s 
nem ritkán a bon-ton elleni legcsekélyebb vétség 
messzeható következményű: vagy hogyan tarthat 
tekintélyt a pap ott, hol már egyszer, (ha nem több-
ször) nevetség tárgya volt? — Tehát minden áron 
jellemességre vezessük, neveljük növendékeinket! 

Hogy pedig ezt tehessük, nem kell azt a kis 
papot oly kicsinnek gondolni, mint ha pária volna, 
s nem is érdemes, hogy vele szóba eredjünk. — De 
meg azt se liigyjük, hogy a ,nimia familiaritas parit 
contemtum', ez csak a hasonranguak között lehet-
séges; de az a szegény kis pap mindig beismeri, 
miszerint az ő elöljárói neki nevelői, oktatói, atyái, s 
mint ilyeneket mindig tisztelettel fogja kisérni. — 
Az illemet, az emberekkeli bánásmódot leginkább 
gyakorlatból lehet megtanulni: tehát, ha nem is tar-
tunk köz-éttermet,mint a kalocsai,gräczi neveidei elöl-
járók, legalább tegyenek ugy az illetők, mint a vesz-
prémi kanonok urak, kiknek az a dicséretes szoká-
suk van, hogy majd ez, majd ama nevendékpapot 
hivják asztalukhoz ; s igy cselekedve oktatják őket 
az emberi műveltség,- közszokás-igényelte illendő-
ségre, emberekkeli bánásmódra. — De mindenek-
előtt azon legyenek az elöljárók, hogy jó szivet, 
hivő lelket öntsenek a növendékekbe; s oktassák 
őket szóval és példával: mikép kell egy lelkipász-
tornak tekintélyt biztosítani hivei között? mikép 
kell ügyesen igazgató-szerepet vinni a népiskolák-
ban? — továbbá adjanak kezükbe szivképző olvas-
mányokat, tartsanak nekik irányadó, vallásos fel-
olvasásokat. — Igy hiszem, hogy a tudománynyal 
fölszerelt és derék jellemességgel biró pap az élet-
nek bárminő viszonyaiban szakavatottan meg fog 
felelni papi kötelmeinek, s hálásan fog visszaemlé-
kezni azon évekre, melyeket elöljáróinak atyai gon-
doskodása alatt töltött. 

Bocsánat a parlagi műszóért ! de a tény való. 

VII. 
A g a z d á s z a t o t s e f e l e d j ü k k i p a p n e v e 1-

d e i t a n t á r g y a i n k k ö z ü l . 
Meggondolva azon körülményt, hogy a papság 

javadalmai többnyire fekvő vagyonból állván, ezek 
csak ugy adják meg az ohajtott jövedelmet, ha 
szakértő, értelmes ész igazgatja rajtok a munkaerőt: 
önkint következik ama felhivó szükség, hogy pap-
növendékeinket tanitsuk okszerűen gazdálkodni is; 
mert a tapasztalás iskolája erre csak hosszabb idő 
alatt vezethet: pedig sok esetben annak rögtöni al-
kalmazása szükséges. 

De sőt, még akkor is tanulandónak vélném ne-
veldéinkben a gazdászatot, ha az emiitettem körül-
mény nem léteznék; mert egy az, hogy a pap népé-
nek nemcsak lelki vezére, igazgatója ; hanem igen 
sokszor még anyagi dolgaiban is kalauza, s van-e a 
népnek nagyobb szüksége kalauzra más anyagi 
dolgában, mint épen a gazdászatban ? hol még min-
dig a régi, jövedelemrontó, nyegle rendszerhez ra-
gaszkodik; — más az, hogy a gazdászat kivonatos 
tanitása, különösen a fatenyésztés, nemesités beho-
zatván felsőbb rendeletileg népiskoláinkba, ha eb-
ben nem szakértő az igazgató, a plébános: mikép 
fogja megitélni a próbatéteken, váljon helyesen ok-
tatvák-e a gyermekek mesterük által az idéztem 
szakmában? s ha tévedést, hanyagságot tapasztal a 
tanitó részéről, mikép fogja a hibát kijavitani, a 
mestert biztos útba igazitani, ha maga is járatlan a 
gazdászatban? — Európát a gazdászatra is az egy-
ház tanitotta. 

De egyébkint is, a magas kormány atyáskodó 
intézményei csak is arra i rányulnak, hogy a nép 
szellemi boldogsága mellett anyagilag is boldog le-
gyen; pedig tudjuk, mikép a magyar nép anyagi 
jólétének kútfeje egyedül földjeinek terményforrá-
sából csörgedez; s ha e forrás téves irányban foly-
atva fennakad, ki vezetheti azt kellő medrébe, ha 
nem a nép feje, a lelkipásztor? — Minden, a népre 
nézve üdvös hatás legczélszerübben a lelkiatyák 
által érhető el ; azért igen is jól mondja Hoványi : 
,Nincs más igaz ut a néptömeg szivéhez, mint a lel-
kiatyák agyán és szivén keresztül.' 

Már most kérdem, hogyan fog mind saját hasz-
nának, mind a magas kormány czéljainak, mind 
pedig a nép szükségeinek megfelelni a gazdászatban 
járatlan pap? — Pedig hány van olyan, a ki nevel-
débőli kiszabadultakor még a buzanövényt sem képes 
megkülönböztetni az árpa- vagy rozs-növénytől ! — 
Minő tekintély lesz az ilyen a nép között gazdászati 
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tekintetben, ha tüstént, vagy bár az előirt három év után, 
plébánossá lesz ? 

Innét a sok rendetlen papi gazdaság,ami pedig mind ma-
gának a javadalombirónak, mind az ál lamnaknagy kárára van. 

Hajdan a 8-ik tanosztályban legalább imigy-amugy ta-
nították e fölötte szükséges tudományt ; de most onnét ki-
küszöbölve csak is a gazdászati intézetekben taníttatik ; 
pedig a pap nem mehet ám Magyar-Ovárra, vagy Hofwylbe 
annak szabályszerű betanulására : tehát miért ne tennők 
ezen érdekes tanulmányt papneveldéinkben legalább rend-
kívüli tantárgygyá ? 

Ne is ijedjenek meg a neveldék elöljárói, hogy költsé-
ges tanszéket akarok felállítani ; óh nem ! mert jól tudom, 
mikép a fölöttünk elviharzott negyvennyolczadiki orkánok 
erre sok neveidét képtelenné is tettek ; s igy ad impossibi-
lia nemo obligatur ; — hanem ott vannak azok a tapasztalás 
iskolájában tanult szakavatott al-igazgatók, kik többnyire 
érdemült plébánosokból választatnak : én nem hiszem, hogy 
ezek az ügy fontosságát belátva, önkint ne vállalkoznának 
a negyedévi papnövendékeknek hetenkint legalább kétszer 
a gazdászatból oktatást adni ? — Sőt még talán valamelyik 
szakértő tanár is válalkozik, mikép hajdan az épen nem 
ennyire szükséges világi jog tanítására ? 

A gyakorlat pedig nagyon is könnyen alkalmazható ; 
mert majdnem minden neveidének van egy kis kertje, s egy 
kis földje : tehát itt gyakorlatilag megmutogathatja a tanár 
a föld minőségét, a kellő vetésforgást, a kalászos növények 
nemeit, s tulajdonságait, a faültetést, megveteményezést, 
ojtást, szemzést, sípolást stb. 

Ne nézzük mindig a csak reánk háromló közvetlen 
hasznot ; hiszen ,Caritas non quaerit , quae sua s u n t . . . 
omnia suffert, omnia sustinet;'— hanem tekintsük ama messze-
ható eredményt, melynek tényezői lehetünk egyesek és a 
néptömeg boldogitásában : s igy erősen hiszem, hogy ez 
annyira kiáltó szükségü gazdászati tanszékek hova előbb 
fel fognak állíttatni papneveldéinkben. ( Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége Csukár János nagysárosi, s Danilovics Mi-

hály sáros-pataki plébánost a kassai székesegyházi kápta lannál t iszte-
letbeli kanonokoknak legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . 

PEST, aug. 28-án. A katli. egyház gyarapodását legin-
kább a pogányok megtérítésében, a hitküldérség virágzó nö-
vekedésében kell szemlélni. Itt a szerzetes rendek tűnnek 
fel megbecsülhetetlen érdemeikkel. Ez az igazi világhivatás 
az emberiség oly nagy részének, mely a ker. hiten, követ-
kezőleg a műveltségen kivül vagyon, szellemi felemelésére. 
Ha korunk szabadelvű, vagy kőmives emberei igazán az 
emberiség és műveltség szeretetét hordanák annyira szi-
vükben, mint hordják e szavakat ajkaikon, ők volnának a 
szerzetes rendek legbuzgóbb pártfogói. Szerzetes rend nél-
kül sehol nem kezdődött, sehol nem virágzott, sehol állandó 
nein volt a műveltség. De más az, mit a szabadelvűek, kőmi-
vesek beszélnek, más az, amit akarnak. Az ő szavaik s z a -
badság, egyenlőség' nem elv, hanem csak eszköz kárhozatos 
czéljaiknak kivitelére. A műveltség előmozdítására a müveit-
ségnek első úttörőit aka r j ák összetörni ; szavaikat tetteikkel 
czáfolják, törekvéseiket aljas szineskedésnek bizonyitják a 

világ előtt. „Eapropter hujusmodi homines acerbo sane odio 
insectantur religiosas familias, quamvis de re Christiana, ci-
vili ac literaria summopere méritas, et blaterant easdem nul-
lám habere existendi rationem." ') 

Folyó évben is a franczia senatusban, a képviselők 
házában Gruéroult, Havin, Bonjean a szerzetesek ellen, mint 
henye, mint nemzetgazdászati j avak terméketlen emésztői 
ellen szónokoltak. Akikkel váltókat nem forgatványoznak, 
kiket üzletben, kereskedésben nem látnak, gondolják, hogy 
azoktól semmi hasznot nem húznak : és ha a szerzeteseket 
ezen anyagi üzletben látnák, ők volnának, kik az ily üzletet 
a szerzeteseknek legnagyobb bünül felróvnák. 

Ott vannak a sz. benedekiek, premontreiek, cisterek, 
kiknek multjok, jelenjök, jövőjök a tudomány, az oktatás, 
kik az emberiségnek oly szolgálatot tettek és tesznek, hogy 
ezt a szerzetes rendek legkonokabb ellenségei sem tagad-
ták. Tudományos férfiaik tiszteltetnek mindazok által, kik 
elég képesek magát a tudományt tisztelni. 

Ott vannak a szerzetesek, kik a földet véres verité-
kökkel mivelték és mivelik, a trappisták,- ott vannak mások, 
kik csekély terjedelmű földeiken mintagazdászatot állítanak, 
s terméseikkel, barmaikkal minden kiállításokon mindig az 
első érmeket nyerik. Mily henyék eme szerzetesek, kik 
emésztenek, de nem tenyésztenek ! Mily keveset vesz tőlök 
a nép ! Mit termeszt a bíró, a közigazgatási hivatalnok ? 
Semmit, mégis szükséges : szükséges a szerzetes is a szellemi 
javak termesztése miatt, melyek oly szükségesek e földön, 
mint a mindennapi kenyér. Non de solo pane vivit homo. 2) 

Ott vannak a ferencziek, domonkosok, capucinusok, 
carmeliták, kik prédikálnak, katechizálnak a városokban, a 
tanyákon, szőlőházakban, gyóntatnak, engesztelnek ; kik 
felkeresik azokat, kik nem kereshetik, vagy felkeresni nem 
szokták a templomot, megjár ják a hegyes vidékek szétszórt 
kunyhóit, a szénégetők tanyáit, az aknák nyílásait, mélyeit, 
hirdetik az Istent, ennek örök törvényeit, igazságait ; j á rnak 
mezítláb, sanyaruan élnek, nem kérnek, nem követelnek 
semmit ; hol van nyomor, melynek enyhitésére, hol életszük-
ség, melynek fedezésére nem sietne a szerzetes '? Nem üzér-
kedik , nem nyerekedik, ez az ö hibája a mai nyerekedő, 
üzérkedő világban. Anyagi hasznokat követelnek a szerze-
testől, mikor szellemi javakat nyújt ; ha szellemi javak he-
lyett anyagi hasznokat adna a szerzetes, szellemi hasznokat 
követelnének tőle. Most henye, mivel nem üzér ; ha üzér 
lenne, vádolnák, hogy romlott. A jezsuiták eltörlésénél 1769-
ben ezen körülmény vettetett leginkább a mérlegbe. 

Ott vannak a szerzetesek, férfiak ugy mint nők, kik 
házaikban elvonulva, külön külön fölebbvaló fegyelme alatt 
élve, kemény deszkán alusznak, hamar kelnek, későn fe-
kiisznek, oly étellel élnek, milyennel a külvilágban a konyha-
cseléd sem elégednék meg, imádkoznak azok helyett és 
azokért, kik imádkozni nem szoktak, böjtölnek azokért, kik 
dobzódnak, az Isten irgalmasságát könyörgik azok fölé, kik 
az Isten igazságait (justitias) elfelejtették; ezek az anyagi-

' ) Encycl . ,Quanta cura' 1864 dec. 8. 
г) „Verum ecquis non videt, planeque sentit, hominum societatem 

religionis ac verae justi t iae vineulis solutam nullum aliud profecto propo-
sitnm habere posse,nisi seopum eomparandi cumulandique opes nul lamque 
aliam in suis actionibuB legem sequi, nisi indomitam aniini cupiditatem 
inserviendi propriis voluptatibus e tcommodis?" — „Quanta cura," encycl. 

18* 
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ság-ban elsülyedt társadalomnak elrejtett gyöngyei, az em-
beri méltóság példányai ; ezek tunyák , ezek herék, ezek 
henyék, kiknek élete munka; ezek fosztogatnak, vesztegetnek 
a társadalomban, igen mert . . . szüntelen csak nyúj t ják a 
javakat, melyeknek hiánya napról napra érezhetőbb, — mert 
példányai oly erényeknek, melyek az emberiség dicsőségei, 
de miket az animaíis homo tisztelni sem képes többé. 

Ott vannak a hitküldérek, kiknek egyik része a papi-
rend jeleseiből is áll, de nagyobb részt, és a legveszedelme-
sebb, legnehezebb tájakon szerzetesekből ; ott vannak a 
világ minden részein, hódítják azokat, kiket fegyver meg 
nem hódithatott, az Istennek és emberiségnek megnyerik 
azokat, kiket semmi földi hatalom meg nem nyerhetett, a 
műveltség nagy fájába beojtják, mint legnagyobb remény -
nyel kecsegtető ágakat. Kiket a hatalom csak megtörni tu-
dott, de nem meghajlítani, kiket az ágyú csak megölni tu-
dott, de nem meghódítani : azok egy De-Smet atyának lábai-
hoz hódolva borulnak. „Vadaim közé kívánkozom, ott van az 
én örömem, ott fogok én meghalni." De-Smet atya szavait 
Ostendéből, mikor hajóra szállva belga honliaitól hatodszor 
búcsúzott, csak szerzetes tudja mondani, és akinek szivében 
a kath. szeretet lángja ég. 

Tekintsük örömünkre, megelégedésünkre a hitkül-
déri állomásokat, ezeknek munkás személyeit, és a megtér-
tek számait. A hitküldéri ügy hazánkban is melegen ápolta-
tik, s reményünk van, hogy még jobban fog ápoltatni. A 
lelkipásztorok a nm. s főt. püspökök szándéka szerint fognak 
eljárni, ha évenkint kétszer, négyszer a hitküldérségi ügyről 
fognak a népnek oktatást adni. 

Áldozni a közös egyházért annyi, mint az Istennek or-
szágát terjeszteni ; ahova nem mehetünk , filléreinket küld-
jük, melyen a hitküldérek élhessenek, iskolákat, tem-
plomokat építhessenek, s hogy ez sikerüljön, imádkozzunk 
az Istenhez. 

Alapul veszszük „ I missionarii apostoliéi italiani dal db. 
Giuseppe Ortalda," melytől a Civiltà cattolica is közlése-
ket tett. 

Vegyük először az apostoli helyettességeket : 

Város. Hitküldér. Katholikus. 
A s i a . 
Aleppo. 25 80,000 

Többi kisasiai városok. 70 100,000 
C h i n a é s s z o m s z é d or-

s z á g o k 
Xensi 16 30,000 
Xansi 12 20,000 
Hu-pé 25 15,865 
Hu-nan 7 10,000 
Sut-chuen éjsz. 15 23,000 

„ keleti . . 12 17,000 
„ déli . . . 14 20,000 

Konei-Kon . . . . 7 10,000 
Lassa  5 7,000 
Jun-nan 6 8,000 
Fokién 14 30,000 
Nanking  36 73,000 
Peking éjszaki . . . 17 30,000 

Város. Hitküldér. Katholikus. 
Peking déli . . . . 15 26,000 

„ keleti . . 12 13,000 
Tse-kiang . . . . 6 5,000 
Kiang-si 8 10,000 
Leaotung . . . . 9 11,000 
Mongolia  8 10,000 
Xan-ting 11 12,000 
lio-nan 6 5,000 
Siam nyugoti . . 12 10,000 

„ keleti . . . 20 30,000 
Cochinchina keleti 29 32,000 

„ éjszaki 21 25,000 
„ nyugoti . . 19 30,000 

Cambodge . . . . 10 15,000 
Tonking keleti . . . 18 54,200 

„ nyugoti . . . 85 135,000 
,, déli . . . 49 80,000 
„ közép . . . 62 150,000 

12 15,000 
I n d i a , J a p a n. 

Japan  10 12,000 
Ava, Pegu . . . . 11 8,000 
Bombay déli . . . . 20 15,000 

„ éjszaki . . . . 15 13,000 
Bengal nyugoti . . . 12 15,000 

„ keleti . . 6 9,000 
Ceylan, Colombo 18 84,900 

,, Jafnapatam 17 60,000 
Hyderabad . . . . 7 4,000 
Visagapatam . . . 15 100,000 
Mayssur 16 17,110 

^.Coimbatur . . . . 11 17,200 
Sardhama . . . . 12 15,000 
Agra  25 20,000 
Patna 10 4,000 
Verapoli 368 230,000!) 
Сanara 31 40,000«) 
Quilon 25 50,000 3) 
Madura  37 140,000 

A p o s t o l i d e l e g a t i o . 
Persia, Mesopotamia 
Kurdia, Armenia . . 30 25,000 
Syria  54 28,976 

A p o s t o l i p r a e f e c t u r a 
Aden  3 1,300 
Honkong  7 5,000 
Qaang-si  31 40,000 
India franczia 12 7,000 

„ holland 7 11,000 
Labaon  6 3,000 
Mindössze . . . . 1514 2,021,652 

' ) Lat in pap 28, syrus 340. 
) Benszülött pap 24. 
) Benszülött pap 17. 
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P E S T , augustus 20. — Lapszerkesztőt karnagyhoz 

hasonlítanék. Integet jobbra balra, keze hol gyorsan, hol 
lassabban já r föl s alá és keresztben, és e szerint dolgoznak 
munkatársai is Hol ez, hol amaz szólal meg, majd élesebben, 
majd óvatosan kürtölik azon eszméket, miket a szerkesztő, 
mint karnagy, eléjök tőn ; az előfizetők ellenben, a nagy kö-
zönség, mely a zene, vagy a lapnak iránya szerint majd 
nemes buzgalommal telik el Istenért, királyért, hazáért, 
majd tánczra kél könnyelműen tréfálva azzal ami szent, és 
megbarátkozva azzal ami nemtelen. 

Hogy egyszerre kimondjam , a P. Lloyd-ról akarok 
szólni. E lapnak olvasóközönsége nagy, és így nem lehetünk 
közönyösek az iránt, mily nótát fú jnak annak fő- al- és bei-
munkatársai Weisskircher urnák igazgatása alatt. Kereske-
delmi szempontból a lap jelesnek mondatik. Azért lia guba-
csot, repczét , marhabőrt , faggyút, rongyokat sat eladni 
vagy venni akarsz, ama lapból tájékozhatod magadat a pi-
aczi árakat, és a forgalmat illetőleg. De lia ugyan-e lapban 
vallásos kérdések érintetnek, és ezekre nézve irányeszmék 
hordatnak a kereskedő világ elé, akkor ezen méltán elcsu-
dálkozunk. Ez már kissé kereskedésen kivül van, így jónak 
vélte a P. Lloyd Lisztnek Dante „l'Inferno"-járól irt sym-
phoniáját bírálgatván, megjegyezni, miszerint különös dolog 
ugyan, hogy nagy hazánkfia ép ezt választotta nagyszerű 
szerzeménye tárgyául; mindazonáltal sat. (következik a zene 
dicsérete.) No j a j nekünk, ha a kereskedő világban nem 

hisznek többé poklot ! 
Lássuk tehát, mit hinnének inkább a P. Lloydban. 

Nem mondják ugyan ki világosan, mert Istennek hála! ínég 
nem jutottunk annyira, hogy bizonyos pogány eszméket 
leplezetlenül lenne szabad kimondani; de példázatokban, 
báránybőrben (bőrökről szóltam feljebb) mutogatnak ne-
künk uj a keresztény hit tanaival ellenkező eszméket. így 
a P. Lloyd egész ártatlansággal egyik tárczaczikkében nép-
ünnepet ir le, melyet Helvecziának Vevey városában a sző-
lömivesek tartottak. Egy pár ifjú nő mint Pales, a tavasz 
istennője és mint Ceres, a nyár istennője valának öltözve, 
míg egy legény Bachus szerepét viselé. Leírja mily „igéző 
kellemmel tánczoltak a szereplő személyek, és hogy a 
nézők többnyire falusi nép voltak, kik ily mütánczot so-
ha sem láttak, kik legfölebb vasárnapokon szoktak egy-egy 
hársfa alatt egyszerű keringőt járni ." Nagyon jó kedvű le-
hetett a feuilletonista, mert „heiterer Bachusdienst"-féle ki-
fejezést használ természetesen minden czélzás nélkül. 
Honny soit, qui mal y pense. Csakhogy a szavakból Ítélve, a 
czikkiró nem kis műveltségi haladást látszik föllelni abban, 
hogy már a tudatlan földnépe is élvezetet kezd találni ily 
látványokban, és mivel ezt nékünk pestieknek, sőt a vidék-
nek is mondja el, gyaníthatni, hogy ily pogáayszerü nép • 
ünnepélyeket nálunk is szivesen látna. — „Sión őrei vi-
gyázzatok !" kiáltanám, ha éji őr volnék, de így csak sze-
rény dongással akarom figyelmeztetni az illetőket ily tö-
rekvésekre, annál is inkább, mivel egy ,,uj korszak"-ra való 
hajlam nálunk sem hiányzik. Élénken emlékezünk az egy-
két év előtt Pesten tartott „dinnye-ünnep"-ekre. (O santi 
pepones !) Mit mondana Helvecziában ily ünnepélyekhez 
sz. Gál, sz. Kilián, sz. Galambos ? (Columbanus) Ami ko-
moly magyar népünket illeti, nagyobb és tisztább élvezet 

ennek Liszt Ferencz ,,sz. Erzsébet" oratoriuma, mint oly 
dévaj táncz, melyben ifjú bachansok és bachansnők já rnak 
szilaj keringőt. 

Darázs. 
BELLATINCZ, szombathelyi egyházmegye aug. ele-

jén. „Non possumus nos, quae vidimus et audivimus, non 
loqui." A látott és hallott és itt leirt dolgok nem lesznek vi-
lágfontosságu események; hanem egy vidéknek, mely hit-
egységét híven megőrizte, hitéletéről híven tanúskodó tö-
redékrajzok, arra szánvák, hogy Isten előtt rokonérzelmü 
olvasókkal megoszszák örömeinket, hogy élénkebbekké s 
tartósbakká legyenek, ugy szintén bajainkat is, hogy köny-
nyebben elviselhetők legyenek, azon ismeretes német köz-
mondás szerint : „Getheilte Freude ist eine doppelte Freude, 
und getheilter Schmerz ist ein halber Schmerz." 

X. mezőváros müveit közönsége a folyó évben farsangi 
tánczvigalmát sem előbb, sem utóbb, hanem épen szombati 
éjszakán látta legjobbnak megtartani. Ez különös dolog ; 
de még különösebb az, hogy nem mulasztotta el a papokat 
meghívni a vasárnap reggeléig elhúzódott mulatságra ; nem 
tudni, gyöngéd figyelemből tette-e ? csak az bizonyos, hogy 
az ilyetén vagy az olyran pénteki reggelig tartó tánczmu-
latságokon (ez utóbbi más mezővárosban történt) a katho-
lika egyházához hiv népnek szine, java kesereg, a földi 
gondokba torkig elmerült pedig az előkelőbbek példája után 
indulva szent Péter és Pál ünnepén a délutáni isteniszolgá-
lat alatt merészkedett szénával terhelt szekeret három szol-
gabírói járáson keresztül akadálytalanul vinni. Nemcsak Pes-
ten, nemcsak a nagyobb városokban, hanem kisebb Jhelysé-
gekben is terjed már a sátán országa, nem akadályozza 
senki, hacsak forró imáink nem: Pater n o s t e r . . . . adveniat 
regnum tuum ! 

Ezen és sok másnemű keserveink ellenében örömet 
hozott a jubilaeum, melyben néposztályunk kitűnő buzga-
lommal és áhítattal vett részt. A templom naponkint késő 
estig látogattatott gyónó vagy ajtatoskodó hi vek által. Né-
melyik négyszer-ötször is kénytelen volt reggel hat órától 
egész déltájig várakozni, ameddig t. i. várhatott mig oda 
juthatott a gyóntatószékhez, és türelme még sem hagyta el. 
Ide is iliik : inessis quideui multa , operarii autem pauci. 
(Luc. 10, 2.) Ily dicséretes buzgalmat be üdvös volna, ha 
lehetne, népmissio megtartása által a hitélet hasznára 
tartósan és eredménydúsan kamatoztatni, inondogatá több-
ször jámbor óhaj gyanánt a helybeli nagyont. plébános ur. 
Es ha meggondoljuk, hogy népünk vallásossága átalában, 
daczára a jubilaeumi időszaknak, daczára a Szűz Mária 
kegyhelyei iránt táplált és különösen dicsérendő kegyele-
tének, egy mákszemnyit sem különbözik attól, mely a „Rel ." 
folyó félévi 11-ik számában rajzolva volt, a népmissio égető 
szükségnek bizonyul be. Ehhez járul, hogy népünkből né-
hányan a tavali aprilisban Ráczkanizsán (Muraközben) a 
stridói plébániába (ezen Strido szent Jeromost szülöttjének 
vallja) kebelezett fiókegyházban két buzgó jezsuita atya 
által szláv nyelven megtartott missio áldásaiban részesültek, 
s igy az az iránti előszeretetet másokban is ébresztik. Hogy 
minél több helyen és minél könnyebb módon megtarthassuk 
a missiokat, erre nézve nem titkolhatjuk azon jámbor óha-
junkat a papi congregatiók szép és életre való eszméje iránt. 
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szomon! tehát a jelen, legyen ürőmteljesebb a jövő. 
Milyen lehet a jövőre való kilátásunk ? A stájer hegyvidéki 
szlovén lakosok a Laibachban megjelenő szláv, ,Újdonsá-
gokéba (Novice, list 30.) a következő levelet küldték : „A 
hegybeli lakosok fele kénytelen jobb hazát keresni, mely 
véres veritékét a szükséges élelemmel és ruházattal meg-
fizetendi; mert itthon éhen kell halnunk, és adósságok, meg 
adók terhe alatt nyögve összeroskadnunk. A mult év oly 
sovány-termésű volt, hogy nem egy család nélkülözi egész 
Isten adta héten keresztül az erőt-adó táplálékot, és oly 
rongyosan jár , hogy szégyel templomba menni. Jövő évre 
még aggasztóbb sors vár reánk ; mert a téli vetés magnak 
valót sem ád és a tavaszit a szárazság hervasztja ; szőllo-
hegyeink is oly pörkültek, mintha már késő ősz volna. A 
pénz sziike oly nagy, minőre legidősb embereink sem em-
lékeznek. A gazdák nagyrészt cselédség nélkül végzik dol-
gaikat ; mert nincs mivel táplálni, nincs miből fizetni őket ; 
minek az a vége, hogy a kóborló szolgák és szolgálók lop-
nak, hol szerét tehetik. Templomaink, iskoláink nem telnek 
meg mint előbb, mert az embereknek nincs mivel ruház-
kodni." . . . Igy panaszkodnak a jólelkű kath. stájer szlávok 
és a nevezett szláv laptól tanácsot kérnek, hogy hová lenne 
jobb kiköltözni: Szerbiába vagy Bánátba vagy Amer ikába? 
Ezen társadalmi bajok e vendszláv vidéken (Zala megyé-
ben) kisebb mértékben már szintén megvannak, és népünk 
öt-hat év múlva még gyászosabb helyzetbe jutand. Nálunk 
az anyagi és erkölcsi nyomort még nagyobb mérvben elő-
segítik az előbbi patriarchalis életnek osztozkodás folytán 
történő fölbomlása, a nép túlságos megszaporodása, mely-
hez semmi arányban sincs földjeinek száma, mert a nemso-
kára pör ut ján végrehajtandott legelő-elkülönzéskor egy-
egy embernek összes ingatlan birtoka legfölebb 1 '/„ holdat 
fog tenni; a korcsmák nagyobbrészt zsidók kezeiben van-
nak. „Mendacitatem et divitias ne dederis mihi; tribue 
tantum victui meo necessaria: ne forte satiatus illiciar ad 
negandum et dicam : Quis est Dominus ? (Ez nálunk a mult 
évtized közepén megtörtént.) aut egestate compulsus furer 
et periurem nomen Dei mei." (Prov. 30, 8—9.) Zs. I. 

KONSTANTINÁPOLY, aug. 6-án. Korunk erkölcsi 
nyomorának, az egyház és feje elleni merények daczára itt-
<»tt örvendetes jelenségekre bukkanunk. Igy közöttünk az 
elhunytak és sírjaik körüli gond emelkedőben van. Váljon 
az első császárság idejében, és az azelőtt vitt harczokban a 
kormány gondolkozott-e arról, hogy a harcztéren elhunyt 
vitézek tisztességesen temettessenek el? Valóban nem. A 
tiz év előtti keleti háborúban vigasztalóbb jelenségre aka-
dunk e tekintetben. A hadsereg tábori papjainak jó szerve-
zete sokat segített a dolgon. Az elhalt vitézek a kereszt vé-
delme és árnya alatt tisztességes temetkezést nyertek Galli-
poliban, Varna, Konstantinápolyban ugy mint Sebastopol 
előtt. Azóta a török vakbuzgóság következtében történt né-
hány megszentségtelenités, de a franczia kormány igazsá-
gos tiltakozását vonván magok után, a török kormányt kény-
szeriték, hogy ama sírok sérthetetlenségére vonatkozólag biz-
tosítékot adjon. Az utóbbi a temetőket ennek következtében 
magas falakkal véteté körül. E tekintetben Varna mint pél-
dány idézhető, hol az ebbeli munkálatok az ott lelkipász-
torkodó capucinus atya felügyelete alatt végeztettek. Kon-

stantinápolyban is a különféle helyeken eltemetett vitézek 
földi maradványai egy közös temetőbe hozattak, mely az 
olasz campo santo-k példájára rendeztetett. Szó van egy 
nagyszerű emlék felállításáról is. — Azon látvány, melyet a 
konstantinápolyi szakadár egyház nyújt, napról napra ta-
nulságosabb lesz. A világiak befolyása, kik azt szabályozni 
és gyógyítani akarák, csak siettetik a feloszlást. Az állítólag 
behozott takarékossági rendszer ugy megrontotta a gépeze-
tet, hogy már alig működhetik. A patriarcha hangosan pa-
naszolkodik, hogy nincs miből élnie, püspökjeivel és papjai-
val együtt kényszerül a musulman hatóságokhoz folyamodni 
azon jövedelmi források megszerzésére, melyeket tőle a hí-
vek bizalmatlansága és érzéketlensége megtagad. 

TURIN, aug. 2-án. (Egy hitehagyott szerzetes házas-
sága és a turini főtörvényszék.) Egy nehéz tárgy került az 
utóbbi napokban tárgyalásra a turini fölebbezési törvény-
széknél. Griardina Rosario tanár, siciliai születésű, és dömési 
fogadalmazott szerzetes a protestáns hitre tért, és 1862 oct. 
14 a turini valdensis templomban eljegyezte magának Fran-
zeri asszonyt Lajolo özvegyét, kinek első házasságából két 
gyermeke volt, és ki most szintén protestánssá lett a hite-
hagyott barát kedveért. Tudván, hogy ezen házasság által 
elvesztendi a gyermekekrei gyámjogot, a házasság kötése 
előtt összehívta a családi tanácsot, és eltitkolván hitehagyá-
sát és jövendő férje állását megnyerte, hogy ő reá és jö-
vendő férjére ruháztatott a gyámnokság. Midőn azonban a 
családi tanács értesült az emiitett körülményekről, újra egy-
begyűlt, és a gyámnoki jogtól mindkettőt megfosztottnak 
nyilvánitá. Ezek most törvény útjára terelték az ügyet, és 
az első fokú bíróság april 24-én hozott ítéletében, támaszkod-
ván egyedül az ujabbkori vallási türelem, és lelkismeret 
szabadságának elveire, a házasságot érvényesnek nyilatkoz-
tatta, és a családi tanács második határozatát megsemmisí-
tette. A fölebbezési törvényszék elé vitetvén az iigy, itten 
Grastoldetti lovag, tanár fényes kimutatásban védte a házas-
ság érvénytelenségét, és a családi tanács eljárásának jogos 
voltát. Utolsó szava volt a ministeriumnak, mely Camino lo-
vag által volt képviselve, és mely vizsga alá vette az első 
fokú biróság Ítéletét. Megmutatta, mikint a papi és szerzetesi 
kötelék feloldhatatlan nemcsak az egyházi törvény, hanem 
a polgári codex és az államalkotmány szempontjából is. Tá-
mogatta állítását a legfőbb törvényszék folytonos gyakorlatá-
val is, és ezen alapon kívánta a házasság semmis-voltát, és a 
családi tanács eljárásának helyességét kimondatni. A legfőbb 
törvényszék azonban csak az utóbbi fölött határozott, és a 
családi tanács eljárását jogosnak nyilatkoztatta, az exbará-
tot és Franzeri asszonyt a gyámnokságtól elmozdította ; de 
a házasság érvényességének vagy érvénytelenségének vi-
tatásába és eldöntésébe nem bocsátkozott. 

IRODALOM. 
E m l é k k ö n y v stb. 

VI. 
Telekesy István, az egri megye föpásztorai sorából egy kép 

és az egri papnevelde. 
Ir ta Pázmán Alajos egri érseki lyceumi tanár. 

Ki ne hagyná helyben ama kegyeletes szokást, mely 
szerint a hálás gyermekek szülőik sirját időnkint megtekin-
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tik, hogy ott a tőlök vett jótétemények emlékét magukban 
megújítsák, nevök tiszteletben-tartására ébredjenek, emié-
köket a netán félreértük ellen oltalmazzák, magasztalják : s 
hűségük jeléül sírjukra egy-egy emlékkoszorut fűzzenek. 

Igy tekintjük mi írónak e müvét, melyben midőn Te-
lekesy István egykori egri püspök képét mutatja be az ol-
vasónak, egyszersmind egy emlényfüzért tesz annak sír-
kövére. 

Telekesy, mikint szerző írja, a csanádi püspökségről 
tétetett át az egri főpásztori székbe 1699-ben, s midőn e 
megye kormányát, mely oly roppant terjedelmű volt, átvette, 
annak területén 70 — 80 egyén lelkészkedett csak, s 2—3 
vármegyében sem találtatott egyetlen egy lelkész som, el-
lenben a reformatio a legnagyobb mérvben el volt benne 
ter jedve; s apostoli munkásságának kezdetén azonnal ki-
tört a Rákóczy-féle mozgalom, melynek több éven át me-
gyéje volt a szintere, s Eger városa gyakran központja. 

S e percztől óta püspöki pályája merő küzdelem s ál-
dozat volt, melynek leírásánál oly ügyesen mutatja be őt az 
olvasónak az író, mint a művész a maga festeményét, mely-
ről ha ő maga nem nyilatkozik is, mégis erősen meg van 
győződve, hogy nem más ítéletet fog róla hozni a szemlélő, 
mint amilyennek érzetében azt neki átadta. 

A képről azonnal fel lehet ismerni, hogy Telekesy 
nagy történeti egyéniség s a gondviselés választott esz-
köze volt. 

Mint püspöknek egyedüli czélja volt a catholicismus 
megmentése, melyet feláldozni semmi áron, de melyért ma-
gát feláldozni, minden szenvedéseknek, üldöztetéseknek ki-
tenni, igen is kész volt. 

Mint hazafi pártokon felül állott, oly helyen, hová a 
rövid látásúak borzalommal tekintettek reá, s ahonnan az 
apró szellemek magukat összezúzva szoktak aláhullani a 
mélységbe. 

A képnek egyik árnyalatában látjuk, hogy az ö szemé-
lye erőszakkal tartóztattatott le Egerben Rákóczy emberei 
által, s mint látszik azér t , hogy demonstratiokint tűnjék 
föl ügyük nyomatékosságának jelentőségére a hon, a királyi 
udvar, s a külföld előtt. 

Másik árnyalatban látjuk, hogy ő is buzgott honának 
szabadságaért, de azért a forradalom kitörésekor mindjárt 
védelmi sereget rendezett Egerben, s azt a város és király 
iránti hűségre megeskette; hogy Szécsényben közvetitőn-
kint működött a királyi küldött s békekövet és Rákóczy 
pár t ja között ; hogy Ónodban a felkent király mellett szó-
lalt fel s a függetlenségi nyilatkozatot mindig kárhoztatta. 

Nem tagadja a képiró, hogy a detronisatiot mégis alá 
i r ta ; de ezt oly körülmények között tevé, midőn előbb elő-
ször Széchényi érsek proscribáltatott, s azután mellette a 
gyűlésben két lépésnyire Rakovszky és Okolicsányi lemé-
szároltatott : s ha ezekkel együtt itt önmagát feláldozza, 
egyszersmind megyéjét is feláldozta volna. 

Több helyütt hagyja az iró magát Telekesyt is be-
szélni, ki hol előbb, hol utóbb saját mentségére igy nyilat-
kozott : „Áldott legyen az Ur Isten ! hogy engem Rákóczy 
fejedelem itt maradni kényszeritett! mert e zavarok idején, 
öt év hosszán nemcsak saját, de a szomszéd megyékben is, 
mennyire hatóságomat nem haladta, teljes püspöki tekinté-

lyemmel működtem : több mint 3000 et megbérmáltam, több 
mint 200 áldozárt s szerpapot szenteltem. A gyöngyösi és 
egri gymnasiumok tanárait a magaméból tartottam, Eper-
jesen és Ungvárt az ifjúságot saját papjaim által taníttat-
tam. Püspökségem minden javait, melyeket a kamarától 
átvettem és azon 10 falut is, melyeket még a zavarok előtt 
per utján visszanyertem, békén birtoklom. A szomszédme-
gyék apátságai, s prépostság-javadalmai egyidőre szétszó-
ra tvák ; de az én neveldéim birtokai mind Kassán, mind 
Egerben kezeim közt hagyattak. . . . Mindazonáltal, ha 
ezekért érdemeltem, hogy köveket dobjanak reám, István 
vagyok, a kövekét megszoktam, legyen meg az Ur akara t ja ." 

„Látván hogy a körülöttem fekvő püspökségek (váczi, 
váradi, nyitrai) főpász torok nélkül vágynák, hogy mind-
ezek, mind saját dioecesisem püspökök nélkül ne maradja-
nak, és a kath. religio sok esztendőkig helyre nem állitható 
fogyatkozásokba ne essék, tudván milyen legyen nagy es-
küvéssel fogadott kötelességem, mind ennyi veszedelmek 
közt is e tündéres földön munkálkodtam ; s mivel mindeze-
ket máskép kötelességem szerint végbe nem vihettem volna : 
sokban kénytelenittettem nem annyira velek egyetérteni, 
mint az itt való hatalmasoknak fejet hajtani." 

Az iró képe eszerint több egyszerű életirásnál; az 
egyszersmind védirat is, melyben fel lehet ismerni az ön-
magát védelmező püspököt, meg a festő érzelmeit is, me-
lyek szerint a püspököt a legtiszteletre-méltóbb erényeknek 
bokrában látjuk fényleni. 

Lát juk, hogy eme fényt nem képesek a fölibe kere-
kedett felhők elhomályosítani; nem ama kettős ítélet sem, 
melylyel sújtatott, melyeknek részéről egyik által püspöki 
székétől, minden egyházi jogai, s méltóságától, valamint a 
másik által püspöki javadalmától fosztatott meg. Ezek csak 
szenvedések és sebek valának, melyek magasztos erényei-
nek még nagyobb fényt kölcsönzének, s a netán látszólag 
reá tapadt porokat is letisztiták, lesöprék róla ; s többek va-
lának érdemei, hogysem ezeket ártatlanságának elhomá-
lyositására akár maga a fejedelem, akár maga az egyház 
feje sokáig raj ta kívánta volna hagyni. 

A vész tehát feje felől hirtelen eloszlott ; szenvedései 
is végöket érték, mert a királyi felség részéről teljesen fel-
mentetett, valamint a bibornok prímás részéről is, s pedig 
magának az egyház fejedelmének I X Benedek pápának a 
parancsára : s teljes diadallal ült ismét püspöki székébe visz-
sza övéinek, megyéjének, magának az országnak üdvkivá-
natai között. Az iró szépen alkalmazza itt reá a Bölcs, 
könyvéből eme szavakat : „M i n t a z a r a n y a t a t ű z -
b e n , m e g p r ó b á l t a ö t a z u r . E r ő s h a r c z o t 
a d a n e k i , h o g y g y ő z n e . M e g h a z u d t o l á v á d o -
l ó i t , s ö r ö k d i c s ő s é g e t s z e r z e n e k i . " 

„Hosszú élete (született 1633 aug. 20, s meghalt 1715 
mart. 3) mondja az iró, egy hosszú munka, küzdés és áldo-
zat vala ; . . . szent kötelmeihez mind végig hü maradt s a 
jóknak tisztelete iránta legkevésbé sem csökkent; mert a 
közvéleménynek alapját iránta feddhetetlen jelleme, s lelké-
nek magas erényei a l k o t á k . . . . A nehéz napok után végro 
megadta neki az ég a kegyelmet, hogy mint kath. főpap s 
hon polgár szeplőtelen névvel s öntudattal hunyta be sze-
mét, és sept. 23-án a népnek hálakönyei, az ország s me-



—M 142 

gyekből idegyiilt fényes küldöttségek tisztelő részvéte és 
fájdalma között nagyszerű gyászünnepélylyel tétetett le az 
általa építtetett főtemplom sírboltjába." 

Szép még az is, amit szerző, e müvének második sza-
kaszában az egri papnevelde történelmét a mai korig tár-
gyalván, bevezetőleg mond : 

„Telekesy legnagyobb, legkorszerűbb müve, mely ne-
vét is örökölte, kétségkívül az egri papnevelde volt, mely-
nek a dicsőült midőn alapját megveté, egyszersmind mag-
ját, reményét hintette el azon felsőbb iskoláknak is, melyek 
később Egerben keletkeztek." 

E neveidének szerző szerint több virágzó korszakai 
voltak, miket hol a József császár-féle intézkedések, hol a 
pénzválságok, hol pedig, mint legutoljára is az 1848-iki po-
litikai reformok erősen megzavartak. De ezek ellen résen 
állott mindig, mikint a szerző oly jellemzőleg mondja, főpap-
jaink áldozatkészsége s a megyei papság közszelleme. 

Irálya a tárgy méltóságához képest magas emelke-
dettséggel bir, s a klassikai idézetek kedves illatú zamattal 
töltik be. (Folyt.) 

Tariczky Endre. 

VEGYESEK. 
Megjelent „Egyházi Archeologia irta Lonovics József" 

ü-ik, s utolsó füzete, s evvel az örök becsii munka be van 
végezve. A 3-ik kötetnek tartalma: különféle beszentelések, 
kath. szokások, imádságok, ajtatos gyakorlatok, hálaadások, 
missiók, pápa, fejedelem, püspök halála, trónralépte, egyházi 
választások, beigtatások, zsinatok, gyűlések, megtérések, 
végre a temetkezés értelmezése. Ehez van csatolva még a 
három kötetre szóló betűrendi tárgysorozat is, mely a fel-
ütést fölötte segíti. Kár nélkül nélkülözni, liaszou nélkül ol-
vasni e müvet riem lehet. Szálljon a Magasságbélihez mind-
azon hálások fohásza a nm. irónak becses életeért, drága 
egészségeért, kik e könyvet birni, olvasni fogják : a hány 
olvasója a könyvnek, annyi hálás tanítványa lesz a nagym. 
irónak. Fórró köszönet a ft. H. J . kiadó urnák is ! 

Nm. s főt. Haas Mihály szatmári püspök ur Weinhofer 
pinkafeldi plébánosnak az Oltári-szentségről 58 évek folytán 
mondott, s eddig kiadatlan szentbeszédeivel diszes kiadásban 
kedveskedett a lelkipásztoroknak, s az egész bevételt a pin-
kafeldi elemi tanodának felajánlotta. Nem lehet nem hálával 
említeni, s a ft. lelkipásztorkodó papságnak ajánlani ezen 
jeles bcszédgyüjteményt a legmagasztosabb és legédesebb, 
de egyszersmind legnehezebb tárgyról, melyről bloisi Péter 
szavai mindig kedvesek : 

Panis in altari verbi virtute sacratus 
Fit divina caro, nostri medicina reatus. 
Propter nos homines dignatus tunc homo nasci, 
Nunc pius il le suo nos optat corpore pasci. 
Est Deus et vitae panis datus ut satiaret, 
Est effectus homo Deus, ut lapsos relevaret. 
Quid datus a coelo vitae panis valuissset, 
Sí redimendus homo patiendo famem periisset ? 
Non igitur satis est nasci de Virgine Christum, 
Si suus esuriens homo non incorporet istum. 
Angelicus panis de Coelis venit ad ima, 
Cum jamjam iminiium succideret ultima lima. 
Magyar Sión f. e. 3-ik füzete Sz. G-eilért püspök, Kra-

tochvila Mihály, págrányi apátság, és fernezelyi plébánia 
történetét hozza; ezen fölül közöltetnek a német-lipcsei kath. 

r 
plébániának és Árpád korának okiratai. A tárczában könyv-
ismertetéseket, vegyes közlemények czimo alatt a magyar 
érsekek és püspökök évi jövedelmeinek feljegyzését találjuk 
a 12-ik századból. 

Megjelent a szent-István-társulattól kiadatva, s ft. Zsi-
hovics Ferencz kir. központi papnevcldei lelkiatyától szer-
kesztve „Officium divinum. Kalauz a ker. katholikus magán 
és nyilvános isteni szolgálatra" — Ez ima-könyv a franczia 
„Paroissien"-ek mintája szerint van összeállítva; tehát magyar 
és latin szöveggel, a misék, zsoltárok, leczkék, evangéliumok 
stb. Mi üdvözöljük a kezdeményt, mivel a műveltebbeket az 
egyházi liturgiához közelebb hozatva látjuk általa. A könyv-
nek sikere a plébánosok munkásságát tételezi fel, hogy a 
trienti zsinat parancsa szerint a szertartásokat a néppel jól 
megismertessék: amit a könyv föltételez, azt elő is mozdítja. 
— Az ima-könyv 61 iv, f. évi tagilletményben fog kiosztatni. 

Nt. Nyulassy Antal „Kátyolok a nép életéből" czimii 
könyvre nyit előfizetést. A könyv múlatva oktató verseket 
fog tartalmazni, 10 fametszetü képpel. „Czélja a kátyolok-
nak egyrészt a nép hibáit enyelgő modorban rovogatva, 
mind egyesek, mind községek jólétét előmozdítani; másrészt 
pedig a roszirányu ponyvairodalmi férezmüveket ellensú-
lyozni." A könyv 18 iv lesz, előfizetési ár 1 frt . 50 kr. Győrbe 
a sz. Benedekrendiek házában. 

Nyomtatásban megjelent ft. Rimely Károly Pázmán-
ról nevezett papnevelde aligazgatója által sz. István királyunk 
ünnepén Bécsben a capucinus atyák templomában mondott 
kitűnően kath. beszéd, a fölött: a) miért kell sz. Istvánt tisz-
telnünk, b) miképen kell tisztelnünk. Első részben a szent-
nek érdemei soroltatnak elő röviden, a másodikban mint 
példány állíttatik elő : követjük mint királyt, önnön szenve-
délyeink fölötti uralkodásban ; mint apostolt, a kath. egyház 
ügyeinek előmozdításában, mint szentet az istenes élet által ; 
hogy ezt tehessük, az ő esedezésére szükségünk vagyon. 

S. F. ur visszás dolognak tartja, hogy a pesti kath. 
egyetem vallásos jelleggel bir; tanácsolja, hogy uj egyetem 
alapittassék országos alapból; ezt ajánlja is a törvényhozás-
nak figyelmébe, mihelyt a hazai-birodalmi viszonyok ren-
dezve lesznek. — Az uj egyetem szüksége csak a mostani-
nak elégtelenségében rejlenék. Miben elégtelen a mostani 
egyetem ? Nem járnak-e szabadon minden vallású ifjak tan-
órákra ? Kizár-e valakit a vallás az egyetemi hallgató-tes • 
tületből '? Nem jártasak-e a tanárok tantárgyaikban У Ki-
véve a hittani kart, a tanárok majd mind az akadémiának 
tagjai : az ösztön-, a pályadijak, segélyezések feltűnő eset-
legességgel prot. if jaknak adatnak. Mi tehát a baj У Egyedül 
az,hogy az egyetem első kara a kath hittani kar, mert a kinyi-
latkoztatott igazság első igazság, az Istenneli viszony leg-
fölsőbb, mivel az Isten minden igazságok kútfeje és vég-
czélja. Ezt képviseli, ezt mutatja a hittani kar az egyetem 
nél Ez tehát az egyedüli szükség, ez az egyetem egyedüli 
hátránya S. F. előtt; azért indítványoz oly egyetemet, mely-
nél hittani kar ne legyen, melynél a tudomány semmiképen 
se vezessen az Istenhez. Adózzunk tehát vallástalanságra. 

Szerkesztői tudósítás. 

Azon testvéreinket, kik Migne gyűjteményéből megrendeléseket 
tet tek, tudósítjuk, hogy Migne kanonok ur az intentiokat assignálta ; te-
hát kiki megkezdheti tar tozása lerovását ugy, hogy evvel egy év lefolyta 
alatt készen legyen ; hogy pedig a halál esetére se maradjon a kötelesség 
végezetlenül, kér jük testvéreinket, hogy ezen kötelességük pontos te l je-
sítését papirra jegyezgetve, ezt oly helyen tartsák, hogy halálesetében 
okvetlenül kézbe kerüljön. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 186.0 K o c s i Sándor által (Érküvy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és alduD-isor sarkán. У sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Szerény vélemény 
papnövendékeink nevelési ügyében. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
I. 

Az elmék a napiirodalom folyamában úsznak. 
Alig van bátorság, alig van képesség mást gondolni, 
mást akarni. Ez a legnagyobb annexio, nem ismert 
szolgaság. A testet tiltott vágyaira, mint a barmot, 
eleresztik, a lelket, az elmét, az akaratot bilincsre 

' verik. Erős legyen, aki a napiirodalomtól függetle-
nül gondolkodni merjen, bátor legyen, aki a családi 
körig tolakodó támadásoknak ellenálljon. Ki fogja 
a szabadság korában az elméket felszabaditani ? Di-
lexerunt tenebras magis quam lucem. 

Augustus nyugodott, egyházilag nagyobb tényt 
nem nyújtott. A spanyol püspökök sorban tiltakoz-
nak Italia elismertetése ellen; s mikor a párisi Mo-
niteur irta, hogy a pápai kormány a sereg szaporí-
tásával a septemberi conventiohoz alkalmazkodik, a 
,Giornale di Roma' válaszolt: a szentszék csak a 
sereg hézagait pótolja, eddigi politikájától el nem 
tér. A tények hiányában meszebbre vethetünk pil-
lantatot. Rövid mondatokban fog folyni szavunk, 
mivel sok a mondandó, a tér pedig igen szük. 

Vannak, kik az anyagiakban semmivel, a szel-
lemiekben kevéssel megelégednek. Ezek az észről, 
a törekvésről lemondtak, a közéletet másoknak áten-
gedték. Kevés eszme az ő tápuk, érzéketlenség, in-
dolentia a jellemök ; ha bornyaik szarvait, ha bir-
káik gyapjait megvizsgálták, igen sokat elmélked-
tek, fáradtan szomszédjok tőczikéjén makkolásról 
beszélnek. Diminutae sunt veritates a filiis homimiin. ff 
Ok liagyták-e el korukat, vagy koruk hagyta el 
őket ? 

Mások észlelnek, mozognak, szónokolnak, nem-
zeti rendeltetésükről előadásokat tartanak, polgári, 
politikai, társadalmi, állami, vallásos, egyházi kér-

dések legfőbbjeiről Ítélnek, határoznak. A fejedel-
mek, az államárok, a polgárok, az osztályok, a leg-
magasabb foktól a legalsóbbig, tanakodnak, vitat-
koznak, mikint menjen, vagy mikint mehet a világ 
ügyeinek folyása. Az érzéketlenek,a tétlenek, a szó-
talanok fölött ezek győzedelmeskednek. A munkás 
mindig túlsúlyt nyer a munkátlanon. Ignem veni 
mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? 
Ki fogja az elméket az igazságnak megnyerni azon 
körben, melyre hatással b i r? Az élet mozgás, hatás, 
harcz, tusakodás; a nyugalom halál. 

A nemzetek élete solidaris. A santiagói balese-
tet oly vágygyal fogadták, mint a Mortara-esetet. A 
chilii katholikus ugy érez egyet a romaival, mint a 
japani, vagy melbourni: de az uj-granadai, mexicoi 
kőmives is ugy érez, u g y beszél, mint a brüsseli, 
vagy párisi. A nyomda, a napisajtó, a villanysod-
rony a távolságokat megszüntette, az elméket egy-
máshoz hozta, ma az elszigeteltség halál, legyen bár 
fejedelem, nemzet, vagy egyes ember. 

IX. Pius is szólt, mit érez, mit gondol, mit itél 
a kor legfőbb kérdéseiről. Szólt, mert kellett, mert 
joga, hatalma volt. Szavára az elmék megindultak. 
Csapás, lia nem igy lett volna. A püspökség ismé-
telte, mit a pápa mondott, a legnemesebb elmék hó-
doltak. A kath. világ egyet gondol, egyet érez : de 
a kőmives világ is, mely a kormányokat gyeplőn 
tartja. A pápa szólt; ez kezdet; a munka a miénk; 
ez folytatás. A pápai körlevél a munkától fel nem 
mentett, inkább serkentett, i rányt mutatott, czélt 
tűzött, diadalt biztositott. A hit lucerna pedibus no-
stris a politikai kérdésekben. Magán, állami, polgári 
életünk tettei egy törvény alatt vannak, egy birói 
szék elé tartoznak. Nem lázadás az, mire a pápa 
buzditott, lázadási kiáltvány nem Vaticanból, de 
kőmivesi páholyból szokott kikerülni ; nem erőszak 
az, mit Pius akart, hanem lassú munka, kitartó 
igyekezet, mozgékony tevékenység azon körben, 
melyre mindegyikünk befolyást gyakorol. A túlzó-
kat IX. Pius ugy kárhoztatná, mint akik platói sze-
retettel merengnének a körlevél sorain, kikről mon-
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datott: vult et non vult piger. A rohanóknak okos-
ságot, a tunyáknak munkát parancsol. Kimondta a 
thesist, keressük a hypothesist; kimondta az elvet, 
kisértsük meg a lehozást, kimondta az elméletet, 
fogjunk az alkalmazáshoz. A pápai kiáltvány halott 
betii nem maradhat. Aki tiszteli a tant, tetteit szerinte 
igazitsa. Quis credidit auditui nostro ? Hol van ha-
zánkban, aki a lehozást, az alkalmazást keresse? 
aki az állam- s társadalmi tanokat a körlevél szerint 
fejleszsze? Képesség hiányzik-e vagy bátorság? Es 
ez a szabadvizsgálat, a szabad szólás idejében! 

Századunk legfontosabb okmánya a pápai kör-
levél ; nem is egyes emberhez, vagy egyes nemzet-
hez, hanem századunkhoz intéztetett. Ezer ok volt, 
hogy ne szóljon; szólt; tehát erre több ok volt. A 
veszélyt előre mérte, de a hasznot is; szólt, tehát 
legnagyobb szükség követelte. Az önesalódások lep-
lét bátor kezekkel széttépte, a mélységet, melynek a 
társadalom rohan, felnyitotta, üdvös irányt kisza-
bott. Szólt, mig idő van, mig orvosság lehetséges, 
mig minden veszve nincs. Ujat nem mondott, nem 
is mondhatott, az igazság örök. Boldogsággal ke-
csegtetik a mai államárok a nemzeteket; IX. Pius 
mondá: kárhozatra viszitek a népet; boldogtalanság 
okául mondják a kath. igazságot a kőmiveselc; IX. 
Pius mondá: kath. igazságon kivül nincs földi bol-
dogság. Az ut kijelelve, melyen haladjunk, a czél 
kimutatva, melyet keressünk. Tolle crucem tuam, 
sequere me: hallottad, hiszed az igazságot, köteles 
vagy aszerint cselekedni. De ki fogja fel e keresztet 
hazánkban az alkotmányozás és törvényhozás nap-
jaiban? Képesség hiányzik-e vagy akara t? Elmé-
leti katholikusok legyünk? Ilyenek voltak mindi 
kik a pokolba jutottak ; fidem habuerunt rectam, sed 
mores non rectos, fidem professi sunt sanctam, mores 
autem pravos, crediderunt bene, operati sunt male. 

„Adstantibus igiturist is omnibus, nos episcopi, 
ne illud impietas vei ignorare simulet vei audeat 
denegare, errores quos tu damnasti damnamus, do-
ctrinas novas et peregrinas, quae in damnum Eccle-
siae Jesu Christi propalantur, detestaniur et rejici-
mus. Quibus praeclaris verbis nos acclamantes ас 
plaudentes respondemus : nos tecum et ad carcerem 
et ad mortem ire paratos esse." A püspökök ezen 
szavai 1862-ből 1865-ben ismételtettek. Ha a pápa 
szavai az elmében köteleznek, nem fognak-e köte-
lezni a cselekedetben? Hol a cselekedet ellenkező, 
hogyan lehet az elme egyező, miután minden csele-
kedetet ennek gondolatja megelőzi ? A pápa szavai 
köteleznek nemcsak a dogmában, de fegyelemben 

is. Azért szól, hogy cselekedeteinket kormányozza. 
„Haec ad notitiam coepiscoporum faciat pervenire, 
ut quae ipse tam necessario percontatus es, et nos 
tam elimate respondimus, communi omnium con-
sensu studioque serventur," igy küldte I. Incze Sán-
dor antiochiai püspökhöz a parancsot. „Quam au-
ctoritatem ubique nos misisse manifestum est, ut 
cunctis regionibus innotescat, id quod statuimus, 
omnimodis esse servandum," igy Zozimus a galliai 
püspökökhöz. „Quamvis in populo Dei multi sacer-
dotes, multique pastores, omnes tamen proprie regit 
Petrus," „cunctis Ecclesiae rectoribus Petri forma 
praeponitur," mondá sz. Leo pápa. „Tibi, ut primae 
sedis antistiti universalis Ecclesiae, quid agendum 
sit, relinquimus," mondák a III . konstantinápolyi 
zsinat atyái. E szólamok mind fegyelmi szabályokra 
vonatkoznak. Ha egyes tényben szabály Péternek 
szava, mennyivel inkább a népek és nemzetek szá-
zados sorsáról, az egyház legnagyobb érdekeiről, 
az emberiség legdrágább javairól? „A politikában 
lelkismeretünkön kivül senkitől nem függünk," mon-
dák a belga katholikusok ;1) annyiban igaz, hogy a 
kath. elv alkalmazását kiki saját lelkismerete szerint 
teszi. A politikai kérdések megoldása az észtől, s az 
ész által felfogott elvtől függ, az elvet a csalhatat-
lan tanitó nyújt ja. Nem embertől, de az igazságtól 
függ kiki, az igazságot a pápa nyújt ja . A vallásos 
igazság a politikai igazságnak szülője. Minden napi 
kérdés véglegesen vallásos, mondá Proudhon. A 
vallásos igazság semmi helyen sem lép vissza az el-
métől, a lelkismerettől ; e kettő szabályozza minden 
cselekedeteinket. Az álconciliatiok korában ki fogja 
kiegyeztetni a politikai igazságot a vallásival? A 
pápa adott elvet, miénk a munka. Képesség hiány-
zik-e vagy akarat hazánkban e nagy keresztnek 
viselésére? Aki a keresztet kerüli, az tagadja, de 
még sem kerüli ki. 

Kerülni a kérdéseket, csalittal takargatni a 
nehézségeket annyi, mint utódainknak farkasvermet 
ásni. Dupanloup kimutatta mi nem a körlevél, ami 
föladatunk, szóval, tettel kimutatni, mi a körlevél. 
Dupanloup szava szükséges volt januarban, a mi 

' ) „On met en cause notre foi religieuse, pour contes-
ter notre indépendance de citoyen et notre fidélité inébran-
lable à toutes nos libertés constitutionnelles. Nous avons hau-
tement déclaré, et nous renouvelons cette déclaration, que 
dans l'ordre civil et politique nous ne relèvons de personne, 
que nous n'obéissons qu'à notre conscience, à notre raison, 
à notre patriotisme, qui seuls nous dictent nos devoirs." Jour-
nal de Br. 212 sz. 30 jul. 1864. 
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munkánk soha meg nem szűnik. Csak a körlevél utjain van 
haladás a szellemi és anyagi javakhoz. A körlevél szükség, 
áldás. Föladatunk két részre oszlik, kimutatni : bukást hoz 
a mai rendszer, áldást a körlevél. Az első részben érveket 
nyújt a történet, nyújt minden nap, mutat erkölcsi, anyagi 
romlást, sülyedést; a másik magától kinálkozik. Az emberi-
ségnek csökönös hitét, mintha vallásos igazság nélkül vagy 
ellen polgári s politikai szabadságot nyerne valaha, le kell 
rontani. Bálvány ez, melyet imád a tömeg, melynek legfőbb 
javakat áldozatra visz. A Saturnus falja a szülötteket, nem 
szül ő semmit. Hazánk is nagy sulylyal a vallástalan politikai 
útra hajlik. Félre a hízelgéssel, félre a személyes érdekkel, 
félre a félénkséggel : ezek ajkat csuknak, tollat törnek, 
áruló hallgatásra, vagy szóra vezetnek. S békéről beszélnek, 
mikor mindenütt kardot köszörülnek ! Nem a függő kiegye-
zés akadályozása, de a harcztér elfoglalása a mi teendőnk. 
Legyen rendezés, de ne legyen meg nélkülünk, ellenünk. 
Szóra küldetni itélet, feláldozás. A szó kereszt je vajmi ne-
héz mai nap ! A körlevél nem dönt alkotmányt, nem kor-
mányt; életet kölcsönöz, üdvöt, áldást igér, melyet a kor-
mány és alkotmány nélkülöz. Sért, zavar, rémit a körlevél; 
de kit ? Sérti az önzőt, zavarja a tétlent, rémiti a gyávát. A 
kérdéseknek ketté kell vágatni ; a sok kerülés, simulás, ta-
paszolás, szembehunyás a nehézségeket növeli ; dicunt pax 
pax, et non est pax. Hol van a lélek, mely az elv alkalmazá-
sainak ösvényeit fürkészsze ? Sokan politizálnak, nem is-
merve a catholicismus politikáját, sem a politika catholi-
citását. 

A körlevél az uj politikai rendszerek elleneseül kiálta-
tik. Az ellentétet tagadni nem lehet ; de a körlevél nem 
hozta létre ezen ellentétet, hanem csak felmutatta. A körle-
vél örök igazság, melyet a kath. egyház öntudatosan bir, és 
hirdet : az uj rendszerek az örök igazság ellen állittattak 
fel. Mennyire ellenesek az u j rendszerek a catholicismussal, 
ez is annyira ellenes velők. Az egyház nem kereste ezt, sőt 
intett, kért, buzdított, jósolt : most, mikint a trienti zsinat-
ban, a válaszfalat felmutatta. A szabadelvű rendszerek ösz-
tönszerűleg saját bukásukat érezték a körlevélben. Mikor a 
ker. egyház e földön megjelent, a synagoga, és a romai biro-
dalom is bukást érzett, talált is. A körlevél életet akar nyúj-
tani a rendszereknek, ha a rendszerek képesek ezt elfogadni; 
ha n e m , . . . a bukás elkerülhetetlen. De e bukást nem a kör-
levél fogja adni. A halál magva magában az u j politikai 
rendszerben van, melyet liberálisnak neveznek, hogy kath. 
vallásos ne lehessen. A halál esetére az élet áldásaival vá-
rakozik a körlevél. Minden kormányrendszernek két szük-
séges jellege van : először, hogy önmagát tartsa fön, másod-
szor, hogy a kormányzottakat erkölcsileg, anyagilag javitsa. 
S mit látunk ? A kormányrendszerek sorra buknak, a kor-
mányzottak erkölcsileg mindinkább romlottak, földi javaik-
ban mindinkább megfogyvák. Minek kellene oda halált 
hozni, hol ez már dúl és pusztít ? Bukás a körlevél némely 
kormányrendszerekre, habár nem erőszakos megdöntés. A 
körlevél igazságainak az elmékhez utat nyit a földi nyomor, 
a kormányzók szónokló tehetetlensége, és a választottak 
tanbuzgalma. Az elmék meghódittatván, az uralkodó kor-
mányrendszerekhez elvesztik a hitet. Igy hoz bukást a kör-
levél. Eféle bukás békés győzelem, hamarább vagy később, 

amint az Isten akarja , és amint mink tevékenyek leszünk. 
Bukván az alkotmányok, talán a mult századiak kelnek fel ? 
Nem, épen, hogy a despotiák uj alakban ne szilárduljanak, 
akadály a körlevél. Mult században a királyság, mai nap a 
népfölség nevében gyakoroltatik az önkény ; gyűlöletes volt 
az, olyan ez is. A bukott mult századi kormányrendszereket 
a körlevélben keresni rágalom; azon rendszerek ellen oly 
körlevelek szóltak, mint a maiak ellen. De hol az elmék, 
melyek az emberiség javára a szellemi hóditást munkába 
vegyék ? Eletet hoz a körlevél a mai kormányrendszerek-
nek, tétlenségünk mellett temetőrendező lehet. 

Semmi szövetség a szabadelvüséggel. (Syll. prop. 80). 
Az igazságban sem distinctio, sem alku nincs. A szabadság 
az igazságnak, nem pedig a szabadelvüségnek gyermeke. 
Veritas liberabit vos, mondatott, si filius Dei liberabit vos, 
vere liberi eritis; a politikai rendszerek táblázatán kivül 
sehol sem olvastuk : liberalismus liberabit vos. A szabadel-
vüség kerüli, simitja, tapaszolja az igazságot, evvel tagadja. 
Az igazság fényét ki nem állhatván, mint a zsidó nép a bál-
ványok lábai alól követeli, hogy Mózes fedje be ragyogó 
arczát. A liberalismus a család saecularisatioja a vegyes 
házasságban, a divortiumban, a polgári akadályokban, 3) 
a polgári törvénykezésben felőle, 4) végre a polgári házas-
ságban. 5) Ezeket vallja a kath. elme? A liberalismus a ne-
velés, az iskola saecularisatioja a vegyes iskolákban, a fele-
kezetesség nélküli tanodákban, 6) a vallásellenes tanok sza-
bad terjesztésében. 7) A liberalismus a birtok saecularisati-
oja az egyházi javak elkobzásaiban,8) a vallásos alapítvá-
nyok kitiltásában, akadályozásában, a szerzetes rendek el-
törlésében. 9) A liberalismus az állam saecularisatioja, hogy 
ez minden vallást egyiránt tekintsen, 10) köréből minden 
vallást kiutasítson, 1 ') a törvényhozásban,1 z) közigazgatásban 
saját akaratjánál fensőbb akaratot ne ismerjen. 13) A libe-
ralismus az elme, 14) az akarat saecularisatioja, hogy családi, 
polgári, állami ténykedéseiben, tanulmányozásaiban a ki-
nyilatkoztatott igazságtól független legyen, 15) s hova hat, 
mindent függetlenítsen. ,Morale indépendante' újságlap a 
typus. A liberalismus az önmagának elegendő ész, önmagá-
nak elegendő ember, a természetfölöttinek tagadása, a na-
turalismus. 16) Az államban democrata, a családban socia-
lista, a birtokban communista, mindenütt észisten, állam-
isten, népisten, caesaristen. Ha ezen liberalismus ellenében 

' ) Syll. prop. 3. 4) Syll. prop. 71. 74. 
2) Syll. prop. 67. 5) Syll. prop. 73. 
3) Syll. prop. 68. 69. 71. «) Syll. prop. 45. 46. 47. 48. 
1) Brüsselben Gatti k. a. mintaneveidéje vallás nélkül, hogy a so-

lidarisoknak feleséget neveljen, erősét az Is ten ellen, gyengét a világ 
csábjaiban, függetlent az Istentől és férjtől. — Journal de Br. 297 sz. 
23 oct. 1864. — 300 sz. 26 oct. 1864. — Bien public 232 sz. 20 aug. 
1865. - Syll. prop. 11. 22. 

8) Syll. prop. 26. 27. •2) Syll. prop. 56. 
°) Syll. prop. 50. ,3) Syll. prop. 39. 
10) Syll. prop. 15. 16. 78. 79. I4) Syll. prop. 79. 
" ) Syll. prop, 55. IS) Syll. prop. 1 - 1 4 . 
16) „Nemo ignorât, ab hujusmodi hominibus plane destrui necessa-

riam illám cohaerentiam, quae Dei voluntate intercedit inter utrumque 
ordinem, qui tum in natura, tum supra naturam est. Atque eo opinandi 
temeritate progrediuntur, ut omnem veritatem, omnemque legem, pote-
statem et jus divinae originis audacissime denegare non metuant." ,Ma-
xima quidem' alloc. 1862 jun. 9-én. 

19* 
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valahol, valamely fejben más liberalismus van, az nem libe-
ralismus, hanem kath. igazság; ezt liberalismus szólam alatt 
árulni, annyi mint a kath. igazságot szándékosan takargatni, 
az elméket nem felvilágositani, hanem rászedni. ') Ez ta-
ctica lehet, de nem más ; kijátszhatja ügyesen az uralkodó 
liberalismus tacticáját, egyensúlyozhatja egy ideig a káros 
kihatásokat, addig mig kétszínűnek fel nem ismerik. 
Az 1789-i szabadelvűek neveltjei az 1792-i gyilkosok. Az 
1789-iek theoricusok valának, az 1792-iek praxisra men-
tek. A liberalismus a despotiák dajkája. Szóljunk az igazság 
mellett szabadon, szeressük, gyakoroljuk, foganatosítsuk a 
családi, a polgári, a politikai szabadságokat, szabadelvüségre 
nincs szükségünk. A politikai rationalismustól szabadítsuk 
fel az elmét, és szabadelvűek leszünk, ha már a szó annyira 
tetszik, mint gyermeknek a játékszer. A mi elveinknek 
van egyedül isteni joga hirdettetni, tegyük meg; a libera-
lismus csak ajkainkat csukná le ; hogy más elvek is hirdet-
tetnek, ezt tűrnünk kell. 

Nyolczvan év elég tapasztalás lehet. A saecularisált 
u j kormányrendszerek korlátlanul alkalmaztattak, s mégis 
mindig csapást hoztak. Rövid idő múlva minden szabadság 
elveszett. A kormányok sem a közrendet, sem magokat nem 
tudták megvédelmezni. Ideje, hogy a nemes elmék e sike-
retlenségen elmélkedjenek. De a hit, hogy a sikeretlen kí-
sérletek utján sikert arassanak, még fészkel az elmékben. 
A laicus állam, a naturalis társadalom, a rationalisticus po-
litika, még bálvány. Bálvány a népek előtt, mi csuda, ha 
bálvány a fejedelmek és ministerek előtt ? A kormányférfi-
akat nem kárhoztatjuk. Minden nemzetnek rendesen olyan 
kormánya van, amilyent erkölcseiben megérdemel, sőt mi-
lyen nélkül nem is élhetne meg. Asia népei nem élhetnének 
despotia nélkül, ők ezt minden bűneivel együtt, mint jót el-
fogadják, szeretik. A despotia a szellemek, jellemek erkölcsi 
romlásának szükséges kormánya. A forradalom erkölcsöt 
ront, jellemeket tör, elkerülhetetlenül zsarnoki kormány-
zásra vezet. Minden kormány rendesen olyan, amilyen lehet-
séges. A franczia főnemesség apostasiája a kath. religiotól 
központosítást tett szükségessé, mikint az 1792-i állapotok 
conventet. A magára hagyott ész és akarat nem képes az 
erkölcs utján maradni, tévelybe, bűnbe sülyed, jellemet, mű-
veltséget, erkölcsi erőt veszt, szabadság helyett zsarnoki 
kormányzatra vezet. A nemzetek szellemi mibenléte szüli a 
kormányt. Legyünk mások szellemileg, erkölcsileg, más 
lesz a kormányrendszer is. A körlevél az elméket hódítani, 
a kormányzottak szellemi mibenlétén változást tenni, s igy 
a mai kormányrendszerek helyett, melyek alatt nincs pol-
gári, nincs politikai szabadság, hanem csak ennek csalszine, 
kath. kormányrendszert hozni akar. Sorsunk, szabadságunk 
Isten után kezünkben. Nem erőszak, de békés diadal, a mi 
czélunk : a harcz nehézségeiért a győzelem édessége, a di-
adal dicsősége, az unokák áldásai a mi földi bérünk. 

l ) Tessék valakinek az említett pontokat mint a liberalismus bal-
lépéseit tekinteni, melyeken javí tani is lehet ; a történet minden ország-
ban ily lépéseket mutat fel, s a , Jam dudum' allocutio 1861 mart . 18. 
ezeket emliti. Aki ezeket esak esetlegeseknek állítja, oly liberalismusról 
álmodik, mely soha sehol nem létezett, létezni sem fog : a név u tán kap-
kodik a név értelme ellen, s a szentatya levelének damnatiojába esik, 
melyet 1851 jun. 10-én Vigil Ferencz könyve ellen hozott. 

Szerény vélemény papnövendékeink 
nevelési ügyében. 

VIII. 
L á s s u k e l j ó k ö n y v e k k e l a z u j á l d o z á r o k a t . 

r 
Azt mondja a példaszó ,a jó pap holtig tanul.' — Es 

ennek valóban ugy is kell lennie ; mert valamint a nemze-
tek mindig fölebb és fölebb emelkednek a polgárisodás, mű-
velődés pályáján : ugy maguk a szakbeli tudományok is e 
kor igényeihez képest ujabb és ujabb lendületet nyernek, s 
ennek következtében a papi tudományok is : tehát egy jó 
papnak kötelmeihez tartozik a korral mindig lépést tartani. 
— Aki erről megfelejtkezik, aki elégnek véli neveidében 
nyert tudományát, az a kor haladtával egyszer csak azt ve-
szi észre, mikép pár tized alatt legalább is egy századdal 
esett hátrább. — A tudományok pályáján, mikép az erköl-
csin, nincs megállapodás : tehát aki nem halad, okvetlen el-
marad. — 

Es ennek meggondolása valóban aggálylyal töltheti el 
a világba lépő uj-papnak kebelét, s azért „szorongva lép ki 
hivatásának kijelelt küzdterére, látva a nehézségeket, me-
lyeket legyőzni magában képtelen; s körültekint, — és 
j a j ! ha minden szép és jóra hevült kebelének óhajtása vissz-
hangra nem talál ; a különben oly jótékony vonzalmak, s hő 
vágyak önmagukat és kebelét emésztik föl." — A korral 
szeretne haladni, de nincs vezér-eszköze ; ezt meg akarná 
szerezni, de nincs tehetsége : hogyan is keríthetné az ifjú 
pap hatalmába a művelődés eszközeit, a jó könyveket, mi-
dőn sokszor oly helyre vezeti sorsa, hol a csekély jövedelem-
ből ruházati szükségeit is alig képes fedezni ; pedig rongyo-
san, vagy daróczban már állásánál fogva sem járhat. — És 
gyakran épen e körülmény okozza, hogy kedély-beteggé, 
utóbb épen közönyössé válik minden iránt, mit különben 
szent vonzalommal ápolt és kegyelt volna. — 

Ha e körülményt komolyan meggondoljuk, nem hi-
szem, hogy részvét nélkül bocsáthassuk növendékeinket ama 
dicső pályára, melynek úttörője maga az Üdvözítő volt. — 
Hiszen, kinek volna inkább érdekében, hogy müveit papok 
legyenek a kath. nép vezérei, mint épen az egyház főbbjei-
nek, kiknek amazok a Krisztus nyája őrzése, s legeltetésében 
segédei? — Minden tudományos pap egy-egy fénysugár a 
főpásztori dics-kör gyémántjában, pedig váltig igaz marad a 
költő mondása .Sint Maecenates, non deerunt, Flacce ! Ma-
rones ;' — csak is a tehetősek kegyszárnyainak árnyában 
tenyésznek Iegillatdúsabban a műveltség virágai. — Te-
hát minden áron láttassanak el jó könyvekkel az uj ál-
dozárok. 

De hogyan ? s ki által ? ez a legnagyobb bökkenő. 
Csak imént ugyan egyházunk főbbjeire számítottam ; 

azonban be kell ismernünk, mikép jelenben a nagyobb egy-
házi javadalmak annyira vannak terhelve, hogy azok bir-
tokosaitól kívánni átalában az ajánlottam jó könyvek be-
szerzését, annyit tenne, mint ujabb áldozatot zsákmányolni ; 
noha azt sem gondolhatom, hogy azoknak kebeléből a le-
folyt zivataros és jövedelem-raboló évek annyira kioltották 
volna azon magasztos érzetet, mely az örökemlékü Lajcsák 
Ferenczet hasonszerü czélokra két millió f r tnyi áldozatra 
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birá, hogy évenkint legalább 40 — 50 frtot ne hoznának e 
nagy reményű czélnak boldogító oltárára. — 

De hát honnét teremtsünk könyveket ? 
Uraim ! ha az én eszméim, óhajaim megtestesülhet-

nének, könnyen megoldhatnók e kérdést ; р. o. ha az a 
betüsajtó ugy teremne mint a vad körte, — akarom mon-
dani, ha minden püspökség állithatna fel könyvnyomó gépe-
ket : akkor csak ugy hullna a művelődés mannája, a sok észt, 
szivet nemesítő, s igy boldogító jó könyv ! — De ennek szo-
moritó hiányában vágjuk fel a forrást, melyből e nemű szük-
ségünk leghamarább kielégíttethetik. 

Előre bocsátva, hogy én csak a szegényebb sorsú u j 
papoknak akarok könyveket adatni (a gazdag maga is 
vehet,) két forrást látok e nemű szomjunk enyhítésére. 

Első az officina Mechitaristica Bécsben t. i. a Mechita-
rista jámbor szerzet testülete évenkint sok jó könyvet ad ki, 
s ezeket elmondandó szentmisékért is oda adja : tehát ezek-
ből a neveidei igazgatók, a tanárokkal együtt, szerezzenek 
minél többet, s a szentmiséket mondják el maguk, mivel ők 
nem szorulnak stipendium-okra, a könyveket pedig oszszák 
ki a szegényebb uj áldozárok között. ') 

Ehhez kapcsolják másodszor a sz. István-társulat jó 
könyveit, t. i. vegyenek évenkint 2) annyi részvényt, a hány 
kiszabadulandó növendékpap van, és a részvények fejében 
kapott könyveket oszszák ki megint az illetők között. 

Egyébiránt bár honnét veszsziik a jó könyveket, de 
szegény sorsú uj áldozárainkat ezek nélkül ki ne bocsássuk 
neveldéinkbó'l ; mert e hiány csak romboló, tehetségölő ha-
tású leend uj papjainkra nézve. Experto crede. 

V é g s z ó . 
De már leteszem a tollat ; eleget írtam arra való nézve, 

hogy ,qui habet aures audiendi, audiat ámbár, ha rendsze-
res munkát akartam volna irni, még sokkal többet Írhattam 
volna e fölötte messzeható tárgyról. — 

Ajánlott nevelési rendszerem dicsőítésére nem mond-
hatom ugyan ezt a hyperbolát : 

Ha a nagy világban minden fa toll volna, 
Az ég papir, és a tenger tinta volna : 
Ez mind kevés lenne, hogy méltón leírjam, 
Minden részecskédben mily roppant tökély van ;3) 

hanem annyit merek állítani, hogy előadott véleményem, 
vagy ehez hasonló nélkül a növendék-papság nevelése jelen 
korunkban, ebben a hitmerev, anyagi korban czélhoz épen 
nem vezet ; mert az eddigi rendszer tudományt és jellemes-
séget, mint a test és lelken kívül két kiegészítő részét a 
papnak, előállítani nehezen képes. — ,Omnia probate, et quod 
bonum est, tenete.' — 

Molnár József 
oladi plébános. 

' ) Migne La jos kanonok és hittudor gyűjteménye becsesebb, s ezt 
is ily uton, különösen a kerüle tek megszerezhetik. A fiatal pap szinte. 

Szerk. 
г) Hogy minő alapból ? azt a körülmények határozhat ják meg ; 

vagy könyörületi pénzgyüj tés ut ján, — vagy ha birja, a nevelde pénz-
tárából . — 

3) ,Se tutt i gli alberi del mondo fossero penne, 
Il cielo fosse carta, il mare inchiostro : 
Non basterianno a descrivere la minima, 
Par te délia vostra perfezzione. ' 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ар. kir. Fölsége Kulcsár Is tván alesperest s petendi plébánost 

a veszprémi székesegyházi káptalanhoz tiszteletbeli kanonoknak legke-
gyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

PEST, aug. 27-én. Közöljük a kalocsai érseki gymna-
siumról adott hivatalos jelentést. „A szerencsésen átélt tano-
dai év végén első szavunk örömtelt hálanyilatkozat. Hálát 
mondunk élő Istenünk ő szent fölségének a lefolyt éven át 
tapasztalt minden áldás- és eredményezett jóért. Minden 
tőle jött s neki tulajdonítandó. Imádja őt velünk együtt az 
egész ég s föld ! Isten után hála dicsőségesen apostolkodó 
főpásztorunk KUNSZT J Ó Z S E F , kalocsai érsek ő nagymél-
tóságának, kinek intézetünk Isten után mindenét köszöni. 
О ez idén is szüntelen éreztette velünk nagylelkű atyai ke-
gyességét. Rója le neki tartozásunkat az, ki egyedüli jutal-
mazhatója ! Hála továbbá főtiszt, tudós dr. Feszti Károly, 
pécsi főegyházi kanonok, prépost s kir. tanodai főigazgató 
ur ő nagyságának, páratlan kegyességü vezénylete-, gond-
tartása- és segélyre mindenkor kész előzékenységeért. Hála 
végre mindazon nemes jóakaróinknak, kik intézetünket 
szives figyelműkkel, baráti hajlamaikkal bátoritották, kik 
közül itt örvendve fölemiitjük főtiszt. M e h i b a J á n o s 
püspök s kalocsai főkáptalani nprépost ur ő mltgát, főtiszt. 
S c h w e r e r J á n o s , kalocsai kanonok, plébános és érsek-
megyei tanügyi biztos ő nagyságát, az egész nagyságos fő-
káptalant és az összes mélyen tisztelt kalocsai clerust. Száll-
jon mindnyájokra minden égi áldás ! 

Ez őszinte érzelmeink kifejeztével feljegyezzük rövi-
den, mik az intézet ez évrőli emléklapjain megemlítésre 
méltóknak látszanak. Ezek közt első helyen állhat, hogy az 
intézet ez évben a nyolczadik osztály hozzájárultával tény-
leg teljes főgymnasiummá lett s először tarthatta meg tano-
davégzett növendékeivel az érettségi vizsgát. Az ez évre 
fölvett tanonczok száma a tavalinál 62-vel nagyobb. Tavai 
t. i. 323, ez idén pedig 385 lön beirva. A fölvétetni kívánók 
beiratása szokás szerint a tanév kezdetét megelőző három 
napon, u. m. September 28 , 29. és 30-kán történt. A beirt 
385 tanuló közt volt: vallásra nézve 363 katholikus, 1 helv. 
vallású, 21 héber; születésre: 71 kalocsai, 314 vidéki; az 
előbbi tanulmányozás helyére : 280 kalocsai, 105 máshonnan 
jö t t ; anyanyelvre: 326 magyar, 52 német, 6 szerb, 1 len-
gyel. Az intézettel egyesitett Szent István kir. növeldében 
tartatott 65 növendék. A tanonczok száma év végén 370. 

A tanév a fönálló magasabb rendeletek szerint okto-
ber l - jén nyittatott meg a Szent-Lélek segélyét leesdő ün-
nepélyes isteni-tisztelettel, s miután october l- jén s 3-kán a 
pót- s felvéti vizsgák elvégeztettek s a törvények felolvas-
tattak, october 4-kén pedig legkegyelmesebb urunk kirá-
lyunk F E R E N C Z J Ó Z S E F császár s apostoli király Ő 
Fölségének legmagasb névnapja illő kegyelettel s ünnepé-
lyes istentisztelettel megületett: october 5-kén a gymnasi-
umi oktatás rendje egész terjedelmében megindittatott. 

Az oktatás az azt szabályzó felsőbb rendeleteket min-
dig hiven követte s mindent felhasznált, mi czélja elérésére 
foganatosnak látszott ; alkalmazásba hozott minden eszközt 
és módot, hogy a tanulmányozás fáradságos munkája köny-
nyebbé, érdekesebbé tétessék s igy a tanuló kedve, szor-
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galma föntartassék, előmenetele biztosittassék. Ide tartozik 
az előzményeknek újra emlékezetbe hozása, a magyarázat-
ban gondosan keresett minél tökélyesb világosság, a gyen-
gébbeknek tanórákon kivüli fölsegélése, a vitázatok, a heti 
s havi ismétlések, a jelesebb tehetségű s iparkodásu tanon-
czok szünnapokoni külön gyakorlása, magán- s nyilvános 
versenyzésekeni fölléptetése s érdemszerü kitüntetése Mivel 
pedig a tanuló if júságnak az egyház, haza és szülők által 
ohajtott felvirágzása Isten kegye s folytonos áldásai nélkül 
csak ugy nem lehetséges, mint lehetlen a növényzet sze-
rencsés tenyészése fölülről jött meleg, harmat, eső nélkül ; 
mivel amaz isteni kegytanusitásoki-a kiki ismét csak ugy 
tarthat igényt, ha fölmenthetlen s örökre határozó szent kö-
telme szerint az üdvözítő ker. hit s jámborság buzgó gya-
korlásával hiven ragaszkodik Teremtőjéhez : szüntelen azon 
dolgozott az intézet, hogy a tanulók szent kötelmöket min-
dig szem előtt tartsák s egész lelkismeretességgel teljesít-
sék ; hogy magukat szorgalom s munkásság, tiszta erkölcs-
és őszinte vallásosság, különösen a kegyszerek gyakori 
méltó használata által Isten szemei előtt kedvesekké s ál-
dásaira méltókká tegyék. Eme törekvés megnyugtató sikert 
ért. A tanulók nagy többsége oly jó erkölcsöt, szorgalmat s 
előmenetet tanúsított, hogy vezénylőiknek megelégedését 
nagy fokban kiérdemelte. A büntetések szigorúbb nemeire 
aránylag csak ritkán, a testi megfényitésre soha sem volt 
szükség. Az elmeneti tanács csak négynek adatott. 

A február 20—25-ig végbement első félévi vizsgák 
folytán a VIII . osztályban kitűnő bizonyítványt nyert 6 ; 
jelest 5; 1. rendűt 11; 2. rendűt 6 ; bizonyítvány nélkül 
maradt 1. — A Yll- ik osztályban kit. 11, jel. 4, 1. rendűt 
12, 2. rendűt 1, bizonyítvány nélkül maradt 2. — A Vl-ik 
osztályban kit. 6, jel. 2, 1. r. 16. — Az V-ik osztályban kit. 
10, jel 5, 1. r. 21, 2. r. 7. — A IY-ik osztályban kit. 5, jel. 
4, 1. r. 30, 2. r. 9, b. n. m. 1. — A III-ik osztályban kit. 14, 
jel. 15, 1. r. 28, 2. r. 3, b. n. m. 1. — A Il-ik osztályban 
kit. 7, jel. 9, 1. r. 41, 2. r . 11, b. n. m. 1. — Az I-ső osztály-
ban kit. 12, jel. 7, 1. r . 35, 2. r. 15, b. n. m. 1. A második 
félévi vizsgák folytán, melyek julius 19-kétől 25-ikéig tar-
' tattak, a VIII-ik osztályban kitűnő bizonyítványt kapott 8, 
jelest 3, I . r. 13, II. r. 1, vizsga nélkül maradt 1, magánta-
nuló 1, meghalt 1 ; a VII. osztályban kit. 11, jelest 2, 1. 
rendűt 12, 2. rendűt 2, bizonyítvány nélkül maradt 3 ; a VI. 
osztályban kit. 7, jelest 1, 1. r . 14, 2. r. 2 ; az V. osztályban 
kit. 14, jel. 4. 1. r. 23, 2. r . 1 ; kimaradt 1 ; a IV. osztályban 
kit. 13, jel. 9, 1. r. 20, 2. r. 6, kimaradt 1 ; a I I I . osztályban 
kit. 13, jel. 15, 1. r. 33, a II . osztályban kit. 15, jel. 8, 1. r. 
37, 2. r. 6, kimaradt 4, vizsga nélkül maradt 1, meghalt 1 ; 
az I. osztályban kit. 13, jel. 13, 1. r. 32, 2 r. 8 ; I I I . r. 1, 
kimaradt 1. Az érettségi vizsgára a VIII . osztály összes ta-
nulói, számra 25-en, jelenkeztek, kik közöl háromnak a 
vizsgatét nem tauácsoltatott. Franczia nyelvben oktatást 
vett 66, olaszban 1, rajzolásban 60, müéneklésben 63, test. 
gyakorlásban 35. Május 8-kán örvendetes és édesen lekötő 
meglepetésben részesültünk. Főtisztelendő B o n n a z S á n -
d o r , csanádi megyés püspök ur ő méltósága, kinek intéze-
tünk több nevezetes jótéteményt köszön, Kalocsán időzvén, 
kegyes volt a gymnasiumot nagybecsű látogatásával szeren-
cséltetni. A magas vendég drága idejéből másfél napot áldo-

zott fel, hogy minden osztályban valamely tanórát tölthes-
sen ; r i tka nyájasságu leereszkedése s püspöki bátorító szava 
a tanárokat és tanulókat egyaránt kötötte le forró hálára. 

Örvendetes adataink közé tartozik, hogy ez évben a 
gymnasium négy tanoncza nyert ösztöndíj-állomást, u. m. 
Lottenstädter Kálmán VIII . és Веке Gejza II . osztálybeli 
tanoncz budai Mária-Terézia-félét, Csernyus József I I I . osz-
tálybeli t. Jettimit, Szelle Károly szinte III . osztálybeli t. 
Styrum-Lymburgit. 

Vándorlétünkre is emlékeztetett a lefolyt tanév, mert 
december 16-án tiszt. Lipthay Mihály Jézus-társasági áldo-
zárt s a felsőbb osztályokban jelesen működő tanárt, január 
5-én főt. Тагу Xav. Ferencz főkáptalani kanonokot s érseki 
tanodai biztost, azonkívül a VIII . s I I . osztály egyegy tanon-
czát ragadta ki körünkből a halál. Az Urban elhunytaknak 
az elenyészhetlen világosság fényeskedjék ! 

A gymnasiumi könyvtár ez éven át 112 kötettel bővült 
meg. Vevés által beszereztetett 101 kötet. Ajándékul jött az 
erdélyi püspöki hivataltól 1 kötet, nt. dr. Franki Vilmos 
Esztergom főmegyei áldozártól 1 kötet, t. cz. Kugler Adolf 
pesti könyvkereskedő úrtól 5 kötet, t. cz. Nagel és Wischan 
pesti könyvkereskedő uraktól 1 kötet, t. cz. Pfeifer Nándor 
pesti könyvkereskedőtől 5 kötet és 1 térkép, t. cz. Werner 
Károly érseki könyvkötő úrtól 2 kötet, t. cz. Malatin és Hol-
meyer kalocsai könyvnyomdatulajdonos uraktól 2 kötet. A 
könyvtár jelenleg 1115 kötetből áll. A természettár falai gé-
pek részére alkalmazott csinos szekrényekkel diszesittettek. 
— A megszerzett készletek közöl említendő : Cagniard La 
Tour-féle Syrene, Weastone világos kamarája, fénytani len-
csék gyűjteménye, Nörremberg-féle fénysarkitó gép sok 
mellékkészlettel, Leslie különbözetes hőmérője, légsűrítő 
szivattyú, csinos asztalba rejtett fuvó, meg a fényképészet-
hez tartozó mindennemű készlet és sok vegyészi kémszer. 
Nagy hálára kötelez bennünket tek. Kostyák János gyógy-
szerész ur nagylelkűsége, melylyel sok vegyészi kémszer 
ajándékozása, szívélyes és előzékeny fölajánlása által a tu-
dományt előmozdítani szíveskedett. T. cz. Chvala Péter se-
bész ur 36 régi pénzdarabbal, melyek közt 4 ezüst, az érem-
gyüjteményt szaporította. — Több gymnasiumi tanuló is 
szorgalmas éremszerzés és rovargyűjtés által a tanodai gyűj-
teményeket gyarapítani dicséretesen törekedett. 

ROMA, jul. 22-én. О szentsége egészsége kitűnő. A 
nép szerencsés Castel Gandolfo környékén a pápát min-
dennapi sétáján láthatni. A szokott kihallgatások is az egy-
ház és állam ügyében rendesen folynak. 15-én fogadtattak a 
nápolyi király és királynő ö felségeik. 20-án a pápa a ser-
monetai területen fekvő sz. Péter és sz. István apátságot 
szerencséltette magas látogatásával. Ezen apátságot még 
1863-ban emelte ki romjaiból, és 1864-ben a casamarii re-
formált cisterczieknek adta át. Elindulván 6 órakor reggel 
Castel- Gandolfóból az albanoi vasútállomáshoz jött, hol a 
romai vasuttársulat képviselői által fogadtatott. Velletriben 
a delegatus és a hatóságok tisztelkedtek a nép üdvkiáltásai 
között, innét kocsin sermonetai irányban haladva 10 órakor 
megérkezett, fogadtatván a szerzetesek által a templom 
előtt. Az Oltári-szentség imádása után a neki készitett lak-
osztályba vonult. Az egész környékről temérdek ember sie-
tett ide. О szentsége lábcsókra bocsátotta a küldöttségeket, 
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megszemlélte az 1863 óta történt munkálatokat, s meghall-
gatta a környékbeli dalárda egy alkalmi énekét. Ebéd után 
3 óra felé ismét megnézte a templomot, mire visszatért 
Castel-Gandolfóba. — Szent Bonaventura ünnepének elő-
estvéjen az apostolokról czimzett minoriták zárdájából egy 
növendék Ugolini bibornok elnöklete és pártfogása alatt 
hittudori vitatkozást tartott. Az ünnep napján a szent tény-
kedésnél, melyet az alhelyettnök végzett, a bibornokok is 
jelen voltak. — A tellii sz. Kamill által alapított beteg-ápoló 
szerzet romai tagjai a Mária Magdolnához czimzett tem-
plomban e hó 18-án ülték alapitójuk ünnepét, az alapitó di-
csőségét Cacciari barnabita atya hirdette. — Mondatik, 
hogy holnap ö szentsége a gandolfói plébánia templomában 
hirdetni fogja, „tuto procedi posse ad canonizationem Ger-
mani Cousin ez alkalomra Patrizi bibornok a szertartások 
egyesületének elnöke, Bofondi b. relator causae ; Minetti 
promotor fidei, és Bartolini titoknok Castel Gandolfóba 
hivatalosak. — Chellieri atya a kegyesrendiek szerzetéből, 
és Resphigi, mindkettő bolognai tanár, kik az eskü megta-
gadása miatt bolognai tanszékeiktől megfosztattak, Romába 
az egyetemhez neveztettek tanárokul ő szentsége által. — 
Az ,,Unità cattolica" által indítványozott, ő szentségének 
küldendő hodoló fölirat roppant lelkesedéssel fogadtatik az 
egész félszigeten, ezerenkint küldik neveiket, és adománya-
ikat az emiitett szerkesztőséghez. — A „Giornale di Roma" 
közli a péterfillérek összegét, mely a romai főtársulat által 
1865 január , febr. és mart. havában szedetett. Januariusban 
3,011 romai tallér, febr. 3628 tallér, mart. 1766 tallér. — 
Paulai sz. Vincze ünnepe e hó 19-én a lazaristák és az ir-
galmas-szüzek itt levő minden templomaiban és házaiban 
megületett, sz Vincze úgynevezett ,capella cardinalitia' 
által tiszteltetik meg, ami csak kevés szentnek ünnepein 
tar ta t ik . A romai senatus minden negyedik évben ezen na-
pon a lazaristáknak egy kelyhet és négy viaszgyertyát tar-
tozik adni. A lazaristák mint mindenütt, ugy itt is a papi 
erény, magaviselet példányképei, és sok jeles férfiút adnak 
az egyháznak. — Aemiliani sz. Jeromos, kinek ünnepét az 
egyház e hó 20-án ülte, volt az árvaházak alapitója. Az ál-
tala alapított somaschcusok hosszú időn át Romában csak 
egy házzal bírtak a Clementino-féle collegiummal, melyből 
70 bibornok került ki. X I I Leo pápa 1825-ben a „Sta Mária 
in Aquiro" czimü árvaházat bizta gondjukra. 16-ik Gergely 
az Aventin dombon levő sz. Elek-nél telepitette le őket, az 
uralkodó pápa pedig megparancsolta, hogy a szerzet főnöke 
Romában lakjék. Sz. Jeromos 1767-ben soroztatott a szen-
tek közé. 

IRODALOM. 
VII. 

Emlékkönyv stb. 
Az egri megye egyházi férfiai sorából egy kép. Foglár 

György, és az egri jogiskola. 

Irta Zsendovics József, érseki levéltárnok, és szentszéki 
aljegyző. 

Ha egy festőművész vásznára egy honfit égő szivvel 
rajzolna előttünk, melynek lobogó lángjai között ily fény-
sugár mondatokat olvasnánk : „vonjátok el tőlem az élet ké-

nyelmeit, én szűkölködve akarok élni ; élvezeteim ára legyen 
a tiétek, hogy ti a hazai tudományoknak élve azokon maga-
toknak szellemi kincseket gyüjthessetek ; mindenemet,.még 
saját lakomat is a hazai tudományosságnak engedem át, 
legyen az a múzsák tereme, én abban ezután csak zsellér 
kívánok maradni." . . . 

S ha e rajzról a képre tekintenénk, mely előttünk e 
czikkben le van festve, azonnal reá ismernénk, hogy ama 
művész Foglár Györgyöt, az egri jogakadémia alapitóját 
akarta nekünk bemutatni; s azután e két kép egymás be-
csét hirdetné előttünk kölcsönösen. 

így fogjuk fel mi e rajzot, s mindkettőrőli vélemé-
nyünk igazolására ennyit mutatunk fel belőle: 

„Foglár jeles tulajdonai és tehetségei felkölték főpász-
tora, Telekesy István figyelmét, ki őt 1710-ben dec. 10-én 
egri kanonokká nevezte ki " 

„A benne helyezett bizalomnak teljesen megfelelve 
már 1713-ban albei préposti czimmel diszesittetett fel, 1718-
ban pedig szerbiai választott püspöki méltóságra emeltetett." 

„Mennyire méltó vala e kitüntetésre és királyi kegye-
lemre, papi buzgalma és szép jellemén kívül fényesen iga-
zolja azon hazafiúi bőkezűsége, melylyel 1740-ben az egri 
jogiskolát megalapitá." 

„Belátván t. i. a törvénytudománynak, a magyar nem-
zet fiaira hasznát és szükségét, elhatárzá egy jogiskola fel-
állítását, melyben a magyar nemes kath. ifjúság a hazai 
törvényekben kellő oktatást nyerve, a hon hív szolgálatára, 
a közügy lelkes bajnokaivá előkészittessék." 

„A czél szent és nemes vala, s Foglár harmincz évi 
takarékoskodása után — subtrahendo mihi licitas etiam sub-
inde commoditates, mondja végrendeletében — megérte 
azon örömet, hogy az 1740-ik évi nov. 29-én tartott kápta-
lani tanácskozmányban bemutathatá alapitó levelét, mely 
szerint az állítandó jogintézet részére almagyari szőlőjét 
felajánlja, s készpénzben 25,000 r. ftot tesz le. oly szándék-
kal, hogy az évi kamatokból, egy a hazai jogból előadásokat 
tartandó tanár dijaztassék, s tizenkét nemes és hazai jogot 
tanuló kath. ifjú a papneveldében lakással és élelemmel el-
láttassak." 

És ez alapítvány nemcsak az egyházmegye főpásztora 
és káptalana, de az 1741-diki országgyűlésen egybegyűlt 
karok és rendek által is hálás elismeréssel fogadtatott s tör-
vényczikkbe igtattatott. 

Azonban „látván, hogy alapítványa nincs arányban 
az eszmével, mely előtte lebegett, a czéllal, melyet kitűzött, 
a hiányokon segítendő, s az intézetet biztosítandó 1745-ben 
a város díszesebb részében, a káptalan utczában egy alkal-
mas házat szerzett, s azt nagy költséggel átalakítva s na-
gyobbítva annak részére átengedte; 1746-ban az alapítványi 
tőkét 41,000 f r t ra emelte, s 1754-ben irt végrendeletében 
azt 50,000 ftban véglegesen megalapítván, a jogintézetet az 
akkori hazai viszonyoknak megfelelőleg szervezé. 

„Azonban Foglár nemes lelkének s tudományszerete-
tének a jogiskolán kivül egyéb emlékeivel is találkozunk, 
mond a képiró." 

, ,Eger a százados rombolásokból csak lassan és nagy 
áldozattal tudván kiépülni, ez időben még nem birt alkalmas 
gymnasiumi épülettel, s a jézustársaságiak kénytelenek va-



Iának számos növendékeikkel sokszor igen szük szobákra 
szorítkozni. E hiányon ö minden áron, s mennél inkább se-
gíteni óhajtván, 1749-ben jan. 30-án kelt alapító levele sze-
rint saját lakházát, s telkét engedi át a jezsuita atyáknak, 
melyen nem sokára diszes gymnasiumi épület emeltetett, 
egyedül azt kötvén ki, hogy élte napjaig évi 100 r. f r t . ház-
bérfizetés mellett mint zsellér lakhassék előbb saját, de már 
most a tudományos művelődés érdekében közczélra átenge-
dett házában." 

Es szerző megjegyezvén, hogy Foglár jogintézetének 
gondviselését az egri megyei püspökre és káptalanra bizta 
volt, egyúttal e képben az egri jogakadémia történetét is a 
mai korig bemutatja az olvasónak. 

Mely szerint lát juk, mikép az egri jogakadémia, hogy 
az ilynemű országos iskolák színvonalára emeltessék, több-
szöri szervezés alá jött ; de ez mindannyiszor s többnyire az 
egri megyei papság, főleg főpásztor és káptalan u j áldozat-
készsége által történhetett meg. 

Kétszer be is záratott, először I I József császár paran-
csára 1784-ben, másodszor az 1848-diki események után 
1850-ben. Azonban 1861-ben új ra megnyittatott, de a kir. 
jogakadémiák számára előirt rendszer szerint kelletvén azt 
berendezni, s 6. tanárral ellátni, ez megint csak ugy történ-
hetett meg, hogy a két u j tanár évi fizetését 1800 fr tban az 
érseki főpásztor és főkáptalan vállalták magukra egyenlő 
részben. 

Szerző előadásában az eszmék s események fonala 
biztos logikai rendben s könnyű ékes irályban van végig 
fentartva s vezetve. (Folyt.) 

Tariczky Endre 

VEGYESEK. 
Rapos József ur, a kisdedóvó intézeteket Magyaror-

szágban terjesztő egyesületnek elnöke, második körutat tett 
némely városok óvodáit megtekintendő. Az egyesület czélja : 
az óvodákat egyfelől az elfajulástól megóvni, (óvodának 
óvoda !) másrészről a tökély fokain emelni. E czélra az 
egyesület tagjai közé állott ft. Barakovics Antal kalocsai 
kanonok, s Daróczy Zs. pécsi nagyprépost ; nm. s f t . pécsi 
püspök pedig az egyesület czélját, szabályait a papsággal 
megismertetni Ígérkezett. — Az óvodák czélja : lelket, tes-
tet óvni, — nevelni Istennek, hazának ; óvja a lelket, ha a 
religio szellemében szervezi az intézetet; s minél inkább 
megfelel az óvoda a religio követeléseinek, annál tökélete-
sebb lesz. Amint tudjuk, az óvodák főigazgatói mindenütt 
papi méltóságok. 

Megjelent, s Székesfehérvárott Klöckner Péter könyv-
kereskedésében kapható „Halhatatlan-e lelkünk, vagy is 
van-e más világ" t. Saidel Pál fehérmegyei növendékpaptól, 
a ft. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. A tárgy korunk 
szükségeiből választva, az irány az ifjú irónál dicséretesen 
komoly, az Isten sz. malasztjának vezénylete alatt hivatásos 
lehet nagyobb szolgálatokat tenni, a feldolgozás gondos, s 
azt tanúsítja, hogy az iró, ki hittanulmányi pályáját a Páz-
mánról nevezett neveidében a bécsi egyetemnél végzi, a 
tárgyra vonatkozó legújabb iratokat felkereste, s használni is 
igyekvék. Az Isten jóra vezeti a jó szándékot, a törhetlen 

szorgalmat. Mult évben megjelent a t. irótól ,Szeretet' czimü 
könyvecske, mely mind elkelvén; már a később érkezett 
előfizetési ívek megrendeléseinek sem tehetett eleget. 

Egyik örvendeztető jele a felébredt kath. buzgalom-
nak Németországban az, hogy a német kath. egylet által 
1848-ban tervezett, 1862-ben Aachenben határozatba ment 
szabad kath. egyetem alapittatásának ügyét a magas méltó-
ságú nők is pártfogásba vették. A Megváltó jászolyánál is a 
legszentebb nő, a teremtmények legdicsőbbike virasztott ; a 
kath. egyház terjesztésére, a hit hősies erejének előtünteté-
sére a nők sokat tettek : nekik is van helyük és alkalmuk 
az apostoli munkában. Ugy is látszik, hogy az isteni gond-
viselés a mai romlott, állami, politikai, társadalmi, vallási 
eszméktől üres férfi világot női vallásos, önfeláldozó gondos-
ság és buzdalom által fogja az újjászületésre vezetni. Her-
czeg Isenburg-Birnstein, született austriai főherczegné fel-
szólítást intézett a katholikusokhoz, hogy a szabad kath. né-
metországi egyetem alapítására pénzadományokat nyújtsa-
nak : ezeknek beszedéséről püspöki megyékkint herczeg- s 
grófnők fognak gondoskodni ; a bécsi női egylet tagjai e 
czélra : gr. Apponyi Julia, gr. Apponyi Zsófia, gr. Buquoyi, 
gr. Waldburg-Wolfeggnők. 

— Folyó hó 15-én Nagyboldogasszony napján ezrekre 
menő ajtatoskodók jelenlétében, Majsch Jakab valamint 
Schirgl András ő méltóságaik, nemkülönben több kanonok 
és számos áldozárok segédlete mellett végzé bibornok ö 
eminencziája a sz. misét. Az egyházi szónoklatot Nogáll 
János nváradi kanonok és apát ő nsga végezte. Meghatók 
voltak szavai. Melegen emelte ki különösen Szűz Mária 
iránti különöe tiszteletet, a hit, remény és szereteten alapuló 
szenteknek egységét. Elragadó szónoklattal fejtegeté bol-
dogságos Szűz mennybemenetelét. Kisasszony napján hazánk 
szent ereklyéjének, a magyar sz. koronának megtalálását. 
Azon sz. ereklyének mondván : melylyel fejedelmünket 
megkoronázni legfőbb óhajtásunk és reményünk. Mig végre 
boldogságos Szűznek ajánlván föl lelkünket szivünket, fe-
jedelmünknek hosszan tartó életét és hazánk boldogságát. 
(E. U.) 

Kaptuk a kecskeméti 8 és a kőszegi 4 osztályú gym-
nasiumnak mult iskolai félévre szóló tudósitványát ; az el-
sőben, mely a nt. kegyesrendiek vezetése alatt áll, a tanuló 
ifjúság száma 260, tanár 15 ; a második szentbenedekren-
diek vezetése alatt 120 tanonczot bírt. Ezeken fölül dicsé-
retes szokás szerint a kecskeméti tudósitványt Pray György 
jezsuita atya által a pozsonyi társaskáptalan könyvtárában 
1770-ben felfedezett 12-ik századi magyar nyelvemlék fö-
lötti magyarázat, nyelvészeti értekezés, — — a kőszegi 
értesitvényt pedig a gymnasium történetének leirása disziti. 

Immaculata-conceptio-terem a Vaticanban, Podesti Fe-
rencz lovag által festve, már készen van, egyik falon Szűz 
Mária születése és a templomban történt bemutatása között 
olvasható : „Ann. Chr. MDCCCLIV. VI. Idus decembris — 
Mariam — magnam Dei matrem — labis primaevae exper-
tem — Pius IX. Pont. Max. — accitis orbis catholici episco-
pis — solemni decreto sanxit haberi — et coloribus udo illi-
tis — rem gestam exprimi." Most Immaculata főtemplom 
építéséről folyik a tervezés. Eddig Romában 50 templom-
s kápolnánál több van, melyek Szűz Mária tiszteletére épít-
tettek. Via lata, Trastevere, Cosmedin, Nuova, Dominica, ad 
Nives, in Aquiro, in Trivio, ad martyres, in macello mar ty-
rum, Traspontina, Vallicella, in Porticu, Consolazione, del 
popolo, deli' anima, della pace, Monte santo, degli angeli , 
de'monti, campitelli, della Scala, Regina coeli, delle vittorie, 
dell'umiltà stb. Az Immaculata templom ezeknek számát 
szaporítani fogja. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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Pesten, szeptember 6-án. $0. II. Félév. 1865. 
TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 

— Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
ír. 

Szünetelt, nyaralt a politika augustusban, a 
franczia és az angol hajóhadak viszontlátogatásokat 
tesznek, Victoria Németországba, III. Napoléon 
Svajczba kéjutazást tesz, Isabella a baski tartomá-
nyokat látogatja; Cherbourgban, Brestben, Luzern, 
Arenenbergben üdvkiáltások hangzottak, Isabellát 
a nép hallgatagsága, hozzá intézett föliratokban 
férfias tiltakozó szava fogadta Italia elismerése 
miatt. ,A nép hallgatása a király leczkéje' Spanyol-
országban is fájdalmunkra érvényesül, mit a kor-
mány tesz, a nemzet kárhoztatja. E g y vendég jelent 
meg még Europa parti városaiban, Konstantinápoly, 
Kattaro, Ancona, Marseilleben, mely Isten látogatá-
sának mondható, a cholera morbus. Kerülik az el-
mék az Istent, az Istennek tetszik felkeresni az em-
bereket; ellenmondott Farao az Istennek, jött a 
leküldött angyal, házankint tett látogatást, kivéve, 
melyben hittek az egy élő Istenbe. Az embernek 
kell felkeresni az Istent, különben az Isten keresi 
fel őtet; az ember által felkeresett Isten áld, boldo-
gí t ; az embert felkereső Isten büntet, csapással le-
terít. Quaerite Dominum, quaerite faciem ejus sem-
per. Szükségtelennek mondták az egyházat, a szer-
zetest : jött a csapás, csak a papság, csak a szerze-
tesek sziveiben van önfeláldozás, van szeretet, van 
segély, van vigasztalás. Az anconai hivatalnokok 
futottak a mirigyesektől, a turini, a milanói szerze-
tes férfiak és nők futottak a mirigyes helyre, hogy 
Antonucci püspök és a megyei papsággal életüket 
áldozzák a szenvedő népért. A megfutott állami, a 
helyszinre siető egyházi szolga, egy világérdekü 
kérdést fejt meg, s e kérdés ez : ki a nép igazi barátja? 

Legnagyobb bíine Európának, hogy daczára a 
sikeretlen kísérleteknek, az elmék a társadalmi igaz-
ságot a vallásos igazságon kivül keresik. Csak az 

igazság boldogít : mégis az államárok erőszakolják a 
kísérleteket, megmutatni akarván, hogy a tévely is 
boldogithat. Igen, de romlásra. Ellenmondásban van 
a vallásos és az állami elme; pedig az elme ellenmon-
dást nem tür, mit vall mint katholikus, nem tagad-
hatja mint politicus, ha igazság a vallásos tétel, 
igazságnak kell ennek lenni, ha az állami térre is 
átvitetik. Van kiengesztelési vágy a vallásos és tár-
sadalmi igazság között, de hogyan'? Egyik mondja: 
quod theologice verum est, non potest socialiter esse 
falsum et contra, félre tehát az egyházellenes társa-
dalmi és állami elméletekkel, rendszerekkel. A má-
sik mondja: quod theologice verum dicitis, sociali-
ter et politice falsum est, et contra, félre tehát a 
vallásos tanokkal. Közbe jön egy harmadik, (a ka-
lapács és az ülő közé) letör abból;" letör ebből vala-
mit, elfedi a vallásos igazságnak fényét, hogy né-
mely szemet ne sértsen, befedi a vallásellenes poli-
tikai tételnek undor képét, hogy ne rémitsen, nyúj t 
erőszakos magyarázatokat, önkényes egyességeket, 
mesterséges fontolgatásokat, ecclecticismust, mely 
csak az alásülyjedt elmék és korszakok szülöttje, 
és szól : ,ti kiállhatatlanok mindketten, ok nélkül 
viszálkodtok, midőn legjobban megélhettek, enged-
jen az, engedjen ez, éljen a vallásos igazság, de al-
kalmazást ne követeljen, éljen a 89-i elvek rend-
szere, de elméletet ne tegyen ; legyen az theoria 
praxis nélkül, legyen ez praxis theoria nélkül, s 
éljen az encyclica, éljen a politikai elmék iránya 
éljen a syllabus ahol van, éljen az állami intézkedés 
amint van, s lesz vallásos, lesz politikai igazság, 
mindenik saját körében.' Igy áll a katholikus, a 
kőmives és a conciliatrix szabadelvű politika. Ha 
az elme oly álnok lehetne mint az akarat ! 

Elfogadják a kormányok az egyházat, mint 
segélyt, mivel erőtlenségüket érzik ; elfogadják, de 
ugy, hogy a segélytárs mellett tehessenek mindent, 
mi nekik tetszik. Ez conventio ideiglenes segélyre, 
haeresis, mivel az egyház elkerülhetetlen szüksé-
gességét, mindenben áldásosságát tagadja. Haeresi-
sen kötött szerződést tűrhetni, de elfogadni nem 
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szabad. A religiot szükségesnek mondják a polgárra, 
szükségtelennek az államra. A polgár higyjen, mit 
akar, csak higyjen, ezt az állam tudomásul ve-
szi, de nem irányul. Állam egyházon kivül sae-
cularisált, laicus, szabadelvű állam , a természet-
fölöttitől elszakadt természeti rend, melynek elmé-
lete rationalismus. Szabad elvű és szabad elrnü 
ugyanegy, szóval Istentől fiiggetlenitett elméjű. 
Mégis kiengesztelődésről beszélnek. Az egyházat az 
államból kizárják, s mondják: ,békülj k j velem.' 
Kizáratás reánk kifosztás ; kifosztatásra is lesz szö-
vetség, kiengesztelődés ? A kizáratást, mint siral-
mas helyzetet, tűrni lehet, de elfogadni, jónak, jog-
szerintinek mondani nem szabad. Mégis engesztelő-
déseket keresünk, mivel a hazát fölötte szeretjük. 
Csinál magának mindenki conventiot, a hány fej, 
annyi conventio; a conventiók egymásnak ellen-
mondanak, a körlevél és a 89-i elveken épitett ál-
lamrendszerek közötti nagy ellenmondáshoz ezer 
apró ellenmondás j á ru l . . . szabadelvüségből. A bel-
gák az egyházon kivüli államot kiengesztelésnek 
mondják; némely francziák a 89-i üres szólamokba 
kath. értelmet öntenek;1) egy jeles kath. elme az 
egyházon kivüli államot európai codexnek ajánlotta. 
Mindnyájokat erős hitük menti, s edzi az egyházon 
kivüli állam elméletének következései ellen. Mondják, 
hogy hűtelenül alkalmaztatik az elmélet: a 92-ki 
hegypártiak is következetlenséget vetettek a giron-
disták szemére. Egyházon kivüli állam lehet tény, 
nem lehet elmélet, tűrhetjük, soha nem vallhatjuk. 
A tény legyen tény, s ne több, mely szerint lehet 
igazodni, sőt esetlegességeit dicsérni is, de az elmé-
letet mindig kárhoztatni, ahol nincs, behozatalát 
akadályozni kell. Jézus akaratja előtt, amint ezt a 
kath. egyház tanitja, minden földi hatalomnak tér-
det kell hajtani. Hatalom egyes ember, hatalom az 
állam, Jézus kinyilatkoztatott akaratjának hódoljon 
mindkettő. Nem ismerni akarni Jézus akaratját, 
annyi mint megvetni, függetlennek lenni akarni, 
annyi mint ellene fellázadni. A szabadelvüség füg-
getlenség, tehát lázadás, megvetés; Jézus akaratjá-
nak megvetése soha, semmi esetben, semmi körül-
ményben sem lehet becsületes. 

Mondanák, járatlanok vagyunk a praxisban, 
csak mások járatlanok ne legyenek a theoriában; 

l) Megkísértette Grodard Leo, az ő „Les principes de 
89 et la doctrine catholique" czimii könyvében, mely kísér-
letről Salinis arrâsi püspök „La divinité de l'Eglise" czimü 
könyvében (T. 4 p. 211. ed. Par. 1865.) mondja: „Cette 
méthode d'argumentation est très-dangereuse aujourd'ui." 

mondanák, megvetjük az életet, csak ők lássák, hogy 
meg ne vessék a tant; távol vagyunk korunktól, 
csak ők ne legyenek távol az örök szabálytól ; mon-
danák, kitagadjuk korunkat, csak az egyéni con-
ventiók ne tagadják ki az egyház örök korát, és 
uralkodási jogát; nem éljük be magunkat a korba, 
csak más ne élje ki magát a korból, midőn tanainak 
utjain Renanra bukkan. Inkább arról vádoljanak, 
hogy az életet ugy veszszük amint volt, amint van, 
s az utópiákat tényekben keressük ismerni. A kath. 
liberalisticus kisérleteknek csalódás volt vége és 
csapás. A belgák érzik. Palástolni, takarni, simitani, 
hallgatni, mikor az emberiség legfőbb javai vannak 
kérdésben, nem a kath. lélek viselete. Az alkalmazko-
dások koldulgatások voltak, mit sem értek. Sok pa-
lástoló a keserű tapasztalásokon megindulva elvo-
nult, sirt, aggódott. Sok nemes lélek tört meg már 
igy közülünk. Nem is akarnak elleneink mást, mint-
hogy elveinket tétlenül hagyjuk, a többit elvégzik 
ők. Nyiltan támadni nem mernek, szinlelnek tiszte-
letet. ,A pápát nem bántjuk, csak a királyt1, ,az 
egyházat a lelkismeretek bensejében nem bántjuk, 
csak az állam ügyeiben nem tűrjük.' „ C s a k ; " ezen 
szócska mindent pótol, mit egyik kimondani, mit 
másik vizsgálni nem mer. Az iskolából, a nevelés-
ből, a törvényhozásból, a birtokból, az államból 
kizárják az egyházat, a lelkekben meghagyják, mi-
vel innen ki nem zárhatják. Meddig a színlelés szük-
séges lesz, az egyházat a lelkekben meg nem támad-
ják; majd leesik, le is esett az álarcz, a pápaságot 
parancscsal szólitják fel: ,békülj ki velem,' tagadd 
meg tanaidat, valld tanaimat; eddig mondtam : nem 
bántlak, most mondom ,szolgálj.' Még az emberi 
keblek mindenre elő nem készitvék, azért a pápa-
ságnak piczi földet hagynak, hogy rövid idő múlva 
ezt elvéve, nagy lárma ne legyen. Itt áll a szabad-
elvüség. 

A szentatya az illusiók sürü szőnyegét az el-
mék előtt széttépte, csalódásnak többé helye nincs, 
csak makacs tévelynek. A mélység borzadásig szé-
les. Az uj-jog, az uj-társadalom,az uj-kormányrend-
szerek és az egyház között a viszony tisztára van 
hozva. A két csalhatatlanság, az egyházi és politi-
kai, egymással szemközt. Az egyház csalhatatlanul 
mondja : nélkülem nincs rend, nincs biztosság, nincs 
jólét; a politika a csalhatatlanság szinével mondja: 
,nélküled, ellened, hozok rendet, nyújtok biztosságot, 
teremtek jólétet; hogy eddig nem tehettem, te vagy az 
oka, te az emberiség ellensége vagy.' Itt van a liberális 
türelem : nem bántom az egyházat, csak a politiká-



ban nem tűröm. Először csak fölösleges, később kárhozatos; 
először apostasia, azután üldözés. Az egyház az erkölcsi, a 
kormány az anyagi erő, azt kizárva, az emberiséget a durva 
erő kormányozza, legyen bár egynek, legyen többségnek 
akaratja, szavazatja. Ez barbárság a műveltség neve alatt-

A pápai körlevél nem kárhoztat egy alkotmányt sem, 
de az emberiség érdekében tiltakozik, hogy a társadalmat 
ne vezessék az egyház nélkül; tiltakozik az állami natura-
lismus, a politikai rationalismus, a társadalom saecularisa-
tioja ellen. A politikai ész szinte tiltakozik : én elég vagyok 
magamnak. A két rend, ordo naturalis et supernaturalis 
harczban. Az uj-jog, az uj-társadalom saját lényegének 
mondja azt, ami, ha lehetséges volna, az egyház halála lenne : 
az egyház saját lényegének mondja, ami az ész függetlensé-
gének, a politika rationalismusának halála lesz. Peccatum 
originale, redemptio, Christus Jesus mellőztetik, tagadtatik, 
Renan a politikai rationalismusnak végső szava, mely el nem 
maradhatott. A pápák szavai igazoltattak betűről betűre. 

Mondanák, hogy hazánkról nem beszélünk. Egészen 
felöle minden tételben. A naturalismus és supernaturalismus 
harczának közepén vagyunk, az ellentétet, az ellenmondást 
minden egyes kérdésekben mutatjuk. 

Ez az ellentét, melyről többé sem megfelejtkezni, sem 
azt eltakarni, sem esetlegességnek tartani nem lehet. Nincs 
ki a válaszfalat ledöntse : itt a kath. államtant fejtegetni, az 
elméket vele hódítani kell, nem pedig a válaszfalat megke-
rülni, a közbeeső mélységet eltakarni akarni. Ma a libera-
lismus közöttünk annyi, mint : nekem szabad a pápai körle-
velet, vagyis saját kath. tanaimat abba hagyni, reájok nem 
figyelni, belölök irányt, szabályt nem meríteni, saját eszem 
után indulni ; nekem szabad, mikor a templomi szószékről 
lelépek, politikai rationalistának is lenni. Nagy egy ember, 
mikint rendeltetése nagy. Magának e földön is országot ke-
res, mikint az egekben mansiot. Erzi saját szellemi hatalmát, 
azért követel szabadságot működéseire. Követel polgári 
szabadságot, hogy birtokot szerezzen, üzletet vihessen ; kö-
vetel társadalmi szabadságot, hogy családot alkothasson ; 
követel politikai szabadságot, hogy nemzetének ügyeit ö is 
intézhesse, nemzeti sorsát ő is vezethesse; követel nemzeti 
szabadságot, hogy a nemzetek között ő is saját nemzeti ren-
deltetését érvényesíthesse. Mint egyes ember, lelkismeretén 
az isteni törvényt hordozza, ennek őre, értelmezője a kath. 
egyház ; mint katholikus lelkismerete szerint köteles élni 
minden szabadságaival, az egyházat, kath. lelkismeretét bün 
nélkül sehol sem mellőzheti; és amilyen ő lelkismeretében, 
olyan lesz családi, állami életében is ; milyen világot hordoz 
lelkismeretében, olyant fog törekedni alkotni az ő külső kö-
rében. Ez Proudhon szavának értelme : ,minden politikai 
kérdés véglegesen vallásos.' Itt a mi munkánk kezdete, hol 
a pápai szó végződött, a csalhatatlanul kimondott örök igaz-
ságon felemelni a polgári, társadalmi, politikai, nemzeti sza-
badságok elméleti rendszerét, hogy magunknak, másoknak 
irányt adjunk, magunkat szilárdítsuk, másokat hóditsunk, a 
benső életnek megfelelő külső életet készítsünk. Ez az uj 
rendszer, melynek kezdeményt a pápai körlevél adott. De 
hol a bátrak serege, mely az épület felemeléséhez fogjon ? 
Jól feltenni a kérdést, mondják, annyi mint megfejteni : a 

kérdés feltéve, a megfejtés megadva, mi van hátra ? Az iga-
zodás. Mi szükséges ? Az akarat. 

Eszménykép ! Kétség kivül, melyre századok legna-
gyobb, legszentebb lelkei törekedtek, s mely már nem a 
kedvnek, hanem a szükségnek szava. Meddig az alárendelt, 
az alacsony szerep a közéletben egészen az odaengedésig, 
egészen a nem-létig ? Mit nyertek legközelebbi elődeink ? 
Mindent vesztettek, szomorúságon kivül reánk más örök-
séget nem hagytak. Több; férfias elevenség, bátorság, jo-
gainknak erős érzete, mely a szellemi erőnek forrása, ápo-
lója, harczban a győzelemnek biztatója, nem örökbe kapott, 
hanem csak saját hősies erényünk lehet, azért mutatkozik 
oly gyéren. Mi jobb, nyakat hajtani, vagy csatát fogadni, a 
brutális és széles támadás ellen határozott és nyugodt állás-
ban elvben vezetett tevékenységgel felelni ? Amit külföld 
átélt, mi kezdjük, ami testvéreinket érte, mi viselni fogjuk. 
Redimere tempus et horam, a mi teendőnk, dies enim mali 
sunt. A csalódásokon nemzetünk is át akar esni. Mi akadá-
lyozna kath. rendszerezett szellemi munkánkban ? Sok még 
nincs elveszve ; ez nagy előny, mely külföldi testvéreinknél 
nincs. Az állam, az iskola, a család, a birtok egy része még 
kezeinkben, a kath. világban kath. mintapolitikára mink 
magyarok volnánk küldetve. A szó, a toll, pénz, összekötte-
tések még hatalmunkban, nincs kör, nincs viszony, hol sza-
vunkat ne érvényesithetnők ; mi akadályoz tehát '? Az aka-
rat hiánya, az előnyök kedvezése, hogy még nincsen minden 
elveszve. Másokat az előny tevékenységre serkent, minket 
tunyaságban tart. A nagy tevékenység ellenünk, a nagy 
tétlenség közöttünk, az eredményt nem kell jósolni Nem egy 
évről mondjuk ezeket, de a foganatosításba vett rendszer-
nek közel jövőjéről. 

Mondanák, szándékosan háborút keresünk. Nem, 
csak kerülgetni, takargatni, áldozatok árán kétnapi vesz-
teglést vásárolni nem akarunk. Szeretik a hazát, a nemze-
tet ? Mink is. A katholikus épen ebből merithet buzgalmat 
tudván, hogy a tévely nem hoz áldást, melyet csak az igaz-
ság szokott hozni. Nyugodt életünk soha és sehol nem volt. 
A középkort boldognak szeretjük nevezni, gondolva, mintha 
nem volt volna a harczok kora. A középkor sokak előtt 
mesés kor, s szemünkre hányják, hogy sóvárgunk utána. 
Mesés kor, aki annak képzeli, valóságban nem az. A nyo-
más a fejedelmek részéről akkor sem hiányzott, melyet most 
a kormányok és parlementek gyakorolnak. Az idők a harcz-
nak csak külső szinét változtatták. A legisták elhitették a 
királyokkal, hogy a pápa az ő ellenségük, s hogy mennyivel 
a pápa hatalmát lenyomják, annyival saját hatalmukat na-
gyobbítják. A Vaticánnak letördelt köveiből a monarchia pa-
lotáit emelni, csalékony meghivás volt. Alig állt ellene va-
laki. Ma a kormányoknak, a parlementeknek, a népnek ki-
áltják : egyedüli ellenségetek a pápa. A vigjáték drámában 
végződik. Amint akkor a fejedelmek, ugy ma a népek hisz-
nek az agyrémnek. Mihelyt valaki hisz, eszerint intézi cse-
lekedeteit. A fejedelmek csalódtak, ma a népek csalódnak • 
veszt kiki, fejedelem és nép, csak a csaló legista nyer. A 
legista elég hiu, elég önző volt, hogy magát a fejedelmeknél, 
mai nap a népnél szükségessé tegye. Szükséges lesz a le-
gista, ha vészpopánczot mutat, mely ellen csak ő védhet. 
Miben volt rémitő a pápa ? A romai caesaroktói szabadulva 
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a bizancziak és a belpártok üldözése alá került. A pápai fe-
jedelemség létrejővén, ez mindig csekély volt, nagyítani 
senkinek sem jutott eszébe. Müller prot. iró mondá, hogyha 
a pápák önzők voltak volna, fél Európát pápai állammá te-
szik vala. Kilenczedik, tizedik században a pápaság védelmi 
állásból ki nem lépet t ; 11 században VI I Gergely számki-
vetésben halt meg ; 12 szazadban Rienzi köztársaságot te-
remt Romában ; 13 században I I Fr idr ikkel folyt a harcz ; 
14 században a pápák Avignonban. Az egyház kardja ak-
kor is az volt ami ma, a jog, az igazság, mely kezdetben 
oly kevés sikert arathatott a vad erő ellenében mint ma ,A 
királyokat letették. ' Ez nem a pápák hatalmát, hanem a 
nép hitét mutatja. A nép nem akart nem-kath. fejedelmet, 
mikint ma a forradalom nem akar nem-kőmives ministert. 
Fél tek a fejedelmek a kath. nép hitétől, mikint I I I Napoléon, 
I Leopold, Victor Emanuel, Isabella fél a kömives páholyok 
haragjától. Egész középkorban annyi fejedelem le nem té-
tetett , mint a szabadelvüség korában egy év alatt. Akkor 
letétettek gonosz fejedelmek a szent pápától a népnek üd-
vére : ma letétetnek a szent fejedelmek a gonosz összeeskü-
vőktől a népnek kárára. Hanem duo, cum faciunt idem, non 
est idem. Akkor a fejedelemnek kath. hitet kellett vallani, 
hogy a trónon megmaradjon, ma soknak kőmivességet kell 
vallani, hogy az olasz fejedelmek sorsában ne osztozzon. 
Mit nyert a trón, mit a nép a pápaság ellen vitt harczokból? 
Kath. hit helyett kömives hitetlenséget. 

Az egyház soha nem igazgatta Európát. I X Pius ugy 
áll mint I I I Incze, mint V I I I Bonifácz, mint XIV Benedek. 
Az egyház mindig csak tant adott, elvet nyújtott , jogot kö-
vetelt, lelkismeretre hivatkozott, bűnnek büntetést jósolt. A 
pápai fejedelemség soha nem volt hatalom, hanem a ker . 
társadalom becsülete, a religio disze, s a szellemi hatalom 
függetlenségének külső biztositéka. Vasall volt a nápolyi, 
az angol király, s mások ; ez nem alárendeltség, hanem a 
kath. egyház védelmére különös kötelezettség volt, melyről 
első években VI I I Henrik angol király sem felejtkezett 
meg. Mit borzadnánk tehát a mai nehéz harczokon ? 

Az anyagi haladásnak erkölcsi j avakra van szüksége. 
Nagyra haladott a romai birodalom, nem voltak szellemi ja-
vai, önmagában romlott el. A mai társadalomnak ily szellemi 
javakra van szüksége. Ezeke t nyúj t ja a körlevél. Tévedhet 
még kiki, csökönös is maradhat, I tal iának a szentszék ellen 
vitt és viendő merényeit elismerhetik többen, a kath. lélek 
tiltakozni fog. A kath. nemzetek kormányai hódolhatnak a 
bűnnek, a kath. világ hódolni nem fog. Az egyház hü az ő 
küldetéséhez, a pápaság nem tagadja ki önmagát, bizalmunk 
határtalan lehet. „I t t van, mit nem birsz ; mi téged szabaddá 
tesz, a kath. igazság," ez a körlevél. Vár ja ennek önkénytes 
elfogadtatását, vagy az események által decretáltatását a 
nemzetek közéletére. A világ elhomályosodott, az egyház 
tündöklik ; a világ az anyagi haladás kincsei alatt roskad ; 
a fény a setétséghez közeledett, aki szilárdan áll, kezet 
nyújtott a roskadónak. Ha a kath. egyházon kivül és nélkül 
is boldog lehet a társadalom, akkor az egyház nem igaz egy-
ház. E logikát az elmék elvetik, várnunk kell, hogy az ese 
mények hirdessék. Vagy az egyház, vagy a mai állami 
rendszerek csalhatatlanságának dűlni kell. 

„Reményljünk, hogy a szent lelkek által jósolt szép 

korszak napjainkban megérkezik, s fogjuk látni a fönséges 
és csudálatos fordulatot, az igazság ösvényétől eltévedt lel-
kek megtérésén. De napról napra meggyőződöm, hogy ha 
az Isten rendkívüli kegyelmével segítségére nem jön az agg 
világnak, társadalmi feloszlásba esünk, mert az emberi erő 
már elégtelen." A vallásos Carlo Alberto király szavai a 
mondóvii püspökhez. 

Ha a reménylett kornak be kell jönni, boldog önérzet, 
aki útjait egyengette; ha elmarad, lelkimardosás, aki az 
utat simulásai miatt egyengetni elmulasztotta. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége a szamosujvári gőrögkatholikus püspöki székre 

Wancsa János nagyváradi g. sz. kanonokot legykegyelmesebben kine-
vezni méltóztatott. 

BIHAR, aug. 16-án. ' ) A nagyváradi lat. szert, egyház-
megye berettyói alesperesi kerületének a legközelebb mult 
hónapban tartott tanácskozmánya folytán, a kath. érdekeket 
képviselő politikai napilap ügye is szőnyegre kerülvén, 
miután az ezen tárgyra vonatkozó összes adatok előterjesz-
tettek, egyhangúlag elhatároztatott : miszerint a kerületi pap-
társak nagyságos és főtiszt. Kovács József királyi táblai 
praelatus urnák a „Religio" I-ső félévi 33 év 34 számaiban 
közzétett férfias és magyar főpaphoz illő őszinte nyilatkoza-
tát egész terjedelmében magokévá tevén, az ezen nyilatko-
zatban foglalt alapos nézetek és okoknál fogva, és mert a 
kath. ügyet semmiféle személyes érdeknek alárendelni nem 
akar ják , s lapot óhajtanak, mely tulajdonuk, saját juk legyen, 
a szepsi indítványt — mint különben is olyat, mely a lel-
készkedő papság anyagi körülményeinek leginkább meg-
felel — a főtiszt, miskolczi alesperesi kerület módosításával 
(lásd Religio I. félév 49 sz.) pártolják, s ahhoz szíves kész-
séggel hozzájárulnak. 

Ami már t. Lonkay Antal urnák többek által felemle-
getett érdemeit illeti, részünkről mi is elismeréssel vagyunk 
t. Lonkay ur jó akarata s igyekezete iránt; midőn azonban 
ezt e helyen nyilvánítjuk, nem mulaszthatjuk el, a fenntisz-
telt miskolczi kerületi testvérek dicséretes példáját követve, 
tiszteletteljes elismerésünket a mindeír tekintetben jeles 
irányú „Pesti Hirnök" politikai napilap iránt is ezennel nyil-
vánítani, mint oly lap iránt, mely a kath. ügynek több alka-
lommal védelmére kelt, s ezt mindenkor oly módon teljesí-
tette, hogy a védelem méltó volt a védelmezett ügyhöz. 

Orbán József 
alesperes, bihari plébános. 

GYŐRI ALSÓ-KER. aug. 2-án. Sokat olvasunk mai 
n a p — különösen a sajtó azon részében, mely mindent, ami 

') Az alább következő ezikket kérem méltóztassék becses lapjába 
fölvenni és pedig egész terjedelmében. O. J .— Szorul szóra, amint bekül-
detett, kivéve a kerületi határozat végét, mely munkálkodásunk érdemét 
méltányolja. A kerület ft . papsága megengedi, hogy ezt önmagunknak 
tar tsuk fön; mivel lia kiadnók, valaki gondolná, hogy őt e nyilatkozattal 
megtisztelik, ami a nt. kerületnek szándékában sem volt. Diófa vagyunk 
az országúton, „a populo quovis praetereunte petor," mely mig lehet, mig 
telik, minden haj í tást gyümölcsével viszonoz, s ha gyümölcs nem volna 
raj ta, senki sem bántaná. — Fogadja meleg hálánkat a kerületi ft . papság; 
a nagyváradiak nekünk már két év előtt drága emlékkincset adtak ! e 
nyilatkozat annak hasonmása, s f t . N . . . . ur ezt igen értékessé tette. — 
Az idő már igazolt, a jövő csak az eddigi igazolást fogja nagyobb-na-
gyobbá tenni, hátra lesz a közös és buzgó munkálkodás. Szerk. 
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valóban katholikus, csak gúnyolni tud, a kölcsönös türelem-
ről. De ezt azon oldalon akkor ismerik, midőn tőlünk kö-
vetelik ; az alanyi türelmességet legalább gyakorlatban 
nem ismerik. Ezt sokan megmondták és bebizonyították 
ugyan már régen előttem, de szabadjon nekem is egypár bi-
zonyítékkal szolgálnom s azokból okoskodnom. 

Zala megyének egyik mezővárosában két év előtt egy 
protestáns ifjú csak oly feltétel alatt vett el egy kath. leányt, 
hogy az beleegyezett, miszerint a házasság a prot.. prédiká-
tor előtt köttetvén, születendő gyermekeik mind a protestáns 
vallásban neveltessenek. 

I t t kerületünkben van egy község, melynek egyik ifjú 
uri tagja nősülvén, aráját egyszersmind kat. vallásának el-
hagyására birta. Mint mondják, ezen fiatal embernek egy pap 
bátyja van, s leginkább ez sürgette az arának kitéritését. 

Ugyanazon község prédikátora, mint nőtelen, oly ház-
hoz jár t élelmezésre, melynél a férj protestáns volt, a nő 
leányával együtt katholika ; rövid időn a férj, apa és lelkész 
téritgetéseinek sikerült a nőt és leányát vallásuknak elha-
gyására birni. — S minket mer bizonyos lapnak borsód-
megyei levelező delnője nyilván proselytáskodásról vádolni, 
melynél még az aljas eszközöktől sem irtóznánk ? 

Mi történhetik még a protestáns magán és nyilvános 
tanintézetekben, melyeknek b. Vay Miklós ur ő excellen-
tiája oly határozott védelmökre kelt a tiszáninneni ref. egy-
házi kerület legújabb gyűlésén, s mikint értelmezhetők azon 
biztositások, melyekkel némely prot. magán és nyilvános 
tanintézet elöljárói, illetőleg tulajdonosai a kath. szülőket és 
elöljárókat biztosítani akarják, Ígérvén, miszerint kath. nö-
vendékeik saját vallásuk elvei szerint fognak neveltetni : 
megitélhetjük a következő példából, mely három év előtt 
történt. 

Somogyban egy jó módú kath. családapa szép remé-
nyekre jogosító leánykáját a házi nevelésnél különb, a kor 
igényeinek megfelelő (?), s egyszersmind magyaros neve-
lésben óhajtván részesíteni, felvitte őt Pestre egy jó hirbeu 
álló prot. neveiész intézetébe, melynek ajánlgatását bizonyos 
hangadó polit, és szépirodalmi lapokban legtöbbször olvas-
hatá. J) A leányka ott volt már egy, sőt két esztendeig az 
intézetben, s az apa a szünidők alatt örömmel szemlélte 
gyermekébe helyezett reményét a teljesülés felé közeledni. 
S minthogy bizonyos sentimentalis vallásosság még positiv 
hit nélkül is képzelhető, sőt ez korunkban egészen átalános 
azoknál, kik mindent csak a „közerkölcsiség" s egyéni 
„lelkismeret" szempontjából tekintenek : itt az apa látszó-
lag annál inkább meg lehetett leányának magaviseletével s 
vállásos irányával elégedve, mert azon intézetről nevezett 
lapokban csak dicséretest olvashatott. 

Ekkor történetesen oda vetődik egy vidéki pap, ki 
különbséget tudott tenni a mai nap átalában divatozó neve-
lési szellem (mely a valónak csak csalóka fényével bir) s a 
tisztán kath. nevelés között, s a jó szülők kifogyhatlan dicsé-
retében meg nem nyugodva, azt kérdezi a leánykától: jár-
nak-e a nevezett intézetbeli kath. növendékek templomba ? 
„Igen," válaszolja a leányka. Hová? „Oda, ahol Székács 
prédikál." — A többi intézetben is csak igy mehet a fennen 
hirdetett lelkismeretes gondoskodás. 

') Talán P . Naplóban ? Szerk. 

De feltéve, hogy a protestáns tanintézetekben a kath. 
ifjúság vallási szükségeiről csakugyan mindenütt tökélyesen 
gondoskodva van : mindamellett is nemcsak az ilyen taninté-
zetek, de az oly kath. tanodák is, melyekbe más vallásfele-
kezetü ifjak is já rnak s különben tisztán kath. elöljárók 
alatt állanak, sokat ártanak a catholicismus érdekeinek. 
Mert a kath. tanár, ha még oly szilárd meggyőződése legyen 
is, gyakran nem meri csupa philanthropikus szempontból, 
nehogy más vallású hallgatóinak meggyőződését sérteni ta-
lálja, oly határozottan védelmezni saját kath. meggyőződé-
sét, mint ezt tisztán kath. hallgatóság előtt bizonyára meg-
tenné; ellenben a nem katholikusokról, kik uton-utfélen vallási 
kérdéseket feszegetnek s nem igen tuduak a katholikusok 
társaságában egy ebédet elkölteni anélkül, hogy a kath. val-
lást szóba ne hoznák, nehezen tudjuk feltenni, hogy azok sa-
ját cathedráikról hasonló, sőt nagyobb bátorsággal és buzgó-
sággal ne támadnák meg amazoknak legszentebb érzelmeit, 
ha nem is a vallástan, legalább más tantárgyak előadása 
közben, milyen a történelem. A vallási indifferentismus leg-
inkább a mi hallgásunknak a catholicismus egyenes megta-
gadása, gyűlölete s üldözése leginkább ellenségeink ügyes 
téritgetéseinek, határozott felléptének köszönhető ; s a min-
den rendű és rangú vegyes iskolák, a németországi paritá-
sos egyetemektől kezdve le egészen az irhoni és belgiumi 
állami népiskolákig, az anyaszentegyház folyó sebjeiül te-
kinthetők, melyeken annyi fr is életerő feloldatik, megrothad. 
Protestáns és szabadkőmives nézetekből kiindulva alapíttat-
ván s pártoltatván, azon ürügy alatt, hogy a különböző hit-
felekezetüeket egymáshoz közelebb hozzák, csak a katholi-
kusok decatholisálására szolgálnak. — A fennebb felhozott 
ara is, mint hallottam, hasonló intézetben neveltetett, s 
igy könnyen rá lehetett azon fontos (de előtte minden esetre 
csak csekélységnek látszó) lépésre birni, melylyel pártájá-
val együtt vallását is elhagyá. Már régen előkészíttetett 
reája. 

A katholikusoknak hit dolgában nem lehet a protestán-
sok felé közeledni ; a dogmák közül (melyek felett sokan 
csak gúnyolódni szoktak) egyet sem engedhetnek el; mihe-
lyest ezt teszik, megszűnnek katholikusok lenni. Nekik nem 
szabad kilépni Üdvözítőnk sajkájából ; ha kilépnek : elme-
rülnek. A kereszt alatt szivesen egyesülnek mindenkivel, de 
alóla nem távozhatnak. 

Mi tehát ellenezzük nemcsak az akatholika tanintéze-
tek látogatását, hanem az akatholikus ifjúságnak a kath. 
tanintézetekbe való felvételét is, hacsak oly feltételek alatt 
nem, mint ezt a halhatatlan emlékű és érdemű nagyszombati 
jezsuiták tevék az ő akadémiájukon (melyet a pesti egyetem 
képében maholnap paritásossá, utóbb egészen protestánssá 
fognak tenni).(?) Mindazonáltal most leginkább csak arra kér-
jük és intjük t. paptársainkat, hogy a kath. szülőket s azok-
nak gyermekeit a protestáns tanintézetek iránti sok nemű 
csábitgatástól megmentsék. Mi nem kivánjuk a protestáns 
ifjúságot tanintézeteinkbe terelni. Ne akarjanak tehát ők se 
a mieinkkel jó partiét csinálni, s midőn azokat reclamáljuk, 
bennünket türelmetlenségei vádolni. Amennyit kívánunk, 
annyit mi is megadunk. 

Reméljük, hogy valahára a katholikusok is eszmélni 
fognak s iparkodnak boldogulni saját módjok szerint, anél-
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kiil, hogy másoktól ugyanazon jogot elvitatni aka rnák ; re-
méljük, hogy a magas kormány nemcsak az ősi jogkötelem-
nél fogva, hanem saját érdekében is őrködni fog a conserva-
tiv elvek legtermészetesebb s leghűbb képviselője, a 
jogcontinuitás palládiuma : a catholicismus s annak jogai 
felett. Mármurai. 

THIBETHI-MISSIÓK, (Folyt.) Az elmesélt jelenet 
után ügyünk ismét az előbbi állapotba került vissza, ismét 
az előbbi hidegség, tétlenség, csufolás a katonák részéről, 
csak a nép lett tartózkodóbb. Eközben apostoli helyettnö-
künk H'Lassá-ba akar t utazni, már is hosszabbra nyúl-
ván tartózkodása Kiang-ka-ban, melynek rosz éghajlata és 
vize betegségét növelte ; elutazott tehát javulást reményi-
vén a hegyi levegőtől, Renou, és Desgodius atyákkal , én, 
Fage, és Goutelle itt maradtunk. Az elutazáskor a thibeti 
mandarin és a hadnagy megelégedve látszottak lenni, és 
segédkezet nyújtottak, állatokat és vezetőket szerezvén. 11 
napi utazás után a kis karaván Tcha-Mu-Lo-ba ért, me-
lyet egy chinai katonai mandarin őriz, kinek őrnagyi rangja 
van, és kit tong-linnak hivnak. Utazóink a chinai és thi-
bethi hatóságok által — mert itt mind a kettőből van — 
szívesen fogadtattak, de gyanakodtunk, hogy ez alatt hamis-
ság, álnokság rejlik, mely különösen sajátjok a chinaiaknak. 
Kiang-ka-ban már is kezdték beszélni, hogy soha sem fog-
nak utazóink H'Lassába érni. És valóban az ördög min-
dent látszott megkísérteni, hogy az evangelium út ját elzárja, 
melynek hírnökei midőn közelitettek, a ker . vallás összes 
ellenei átkot szórtak. Három küldött menesztetett H'Lassá-
ból azon rendelettel, hogy minket kiűzzenek, vagy hamenni 
nem akarnánk, erre éhség által kényszerítsenek, vagy meg 
is öljenek. Hosszú időköz után végre tudósítást kaptunk 
Tcha-Mu-Lo-ból, melyben testvéreink a közelgő vészről ér-
tesítettek. Elhatároztuk nem mozdulni addig, mig a chinai 
kormány tán maga nem vitet el bennünket . Kinyilatkoztat-
tuk a hatóságoknak, hogy mi Thibetben a chinai és franczia 
császár nevében levén, és Thibet Chinától függvén, mi onnét 
ki nem fogunk menni, hacsak a chinai kormány ki nem 
üzet bennünket, s hogy ezen elhatározásunkat semmiféle 
szó, tanács, vagy fenyegetés meg nem változtathatja. „A 
franczia katona — mondók — nem hátrál a csatatéren, a 
missionárius mint Isten katonája hasonlóan cselekszik : az 
egyik meg tud halni a haza üdvéért, s dicsőségeért, a másik 
Isten dicsőségeért, s a hivek üdveért ." Testvéreink Tcha-
Mu-Lo-ban hasonlóan nyilatkoztak a megérkezet t három 
küldött előtt. — Néhány napra nyilatkozatunk után egy 
hivünk lélekszakadva jött jelenteni, hogy a dheba kapuján 
egy rendelet van kifüggesztve, melyben a lakosoknak meg-
tiltatik, hogy idegeneknek, k ik sem a chinai császárnak, 
sem a h'lassai királynak nem alattvalói, vagy barátjai , bár-
miféle eleséget eladjanak, tiltatik fát adni, vagy szénát álla-
taik számára, edényeket kölcsönözni, őket meglátogatni, 
velők csak beszélni is. Aki a rendelet ellen cselekszik, ha-
lállal fog lakolni. Nem voltunk tehát még nyomoruságaink 
végén, Isten megpróbálta béketürésünket s mi nem szüntünk 
meg benne bizni. Volt még enni valónk nyolcz napra, azu-
tán leöltük volna öszvéreinket, kutyáinkat, macskáinkat, ez 
három hétig eltarthat, addigra pedig majd nyújt Isten se-
gélyt. Fában nagy hiányt szenvedtünk, csak két napra való 

volt, s azután nem főzhettünk többé. Másnap egy thibethi 
ment el lakásunk előtt, egy pár, fával megrakott öszvért 
vezetve, mi megszólitottuk, hogy fát akarunk töle venni, és 
ő adott jó pénzért. Alig rakta le, egy thibethi csendőr jött , és 
a dheba elé vezette. It t kérdőre vonatván az elkövetett 
roppant vétség miatt, azt felelte, hogy nem ismerte a rende-
letet, és ártatlan. Reá vágtak egy pár botot, és azután elbo-
csátották, ő pedig sirva jött a fa áráért . Mindemellett gon-
doskodni kezdtünk arról, hogy lehetne a rendeletet eltávo-
litani. Elmentünk a chou-pi-hez, ki színlett csudálkozást 
mutatott, és esküdött arra, hogy ő sem tudott a rendeletről. 
Hogyan, te helybeli tisztviselő vagy, s nem tudsz semmit ily 
fontos rendeletről ? Rendeleteket függesztenek ki császárod 
barátai ellen, és te ezt engeded ? Jól van, mi ezután hozzád 
fordulunk, hogy élelmi szereket nyújts, és ha te megtagadod, 
mi útleveleinket hivatalod a j ta jára függesztjük, és azután . . . 
Szavainkra meghökkenni látszott, más nap az emiitett ren-
delet alatt egy pár ujabb sor volt olvasható, melyben a né-
pet figyelmeztetik, hogy „lehet ugyan nekünk eladni elesé-
get, de csak a dheba engedelmével, és mérsékelt adagokban." 
Helyzetünk egyébkint nem sokat változott. Valóságos fog-
lyok voltunk. Sok ideig elkülönítve éltünk lakásunkon, senki 
sem mert hozzánk jönni, vagy valami szolgálatot tenni, sem-
miféle hirt nem kaptunk testvéreinkről, a Pekingből jövő 
iratokat nem adták által. A Francziaország és China között 
kötött szerződés megsértetett , csúfoltak, átkoztak, nyilvános 
imáikban szórták ellenünk a rágalmakat, a katonák a pos-
tán küldött leveleinket elégették, mások meggyilkolásunkról 
beszéltek, a lámák (papok) kinevettek bennünket, őröket 
állítottak aj tónk elé, különösen egy ördögi gonoszságu vén 
katonát. Ha néha valami jobb emberünk vigasztalni akar t , 
éjjel a falon át mászva juthatott hozzánk. Végre sikerült 
egy jó emberünk által két levelet útnak indítani, egyiket 
Delamarre franczia követségi ügynöknek, a másikat tcha-
mu-lói testvéreinknek. Amint Delamarre sorsunkról érte-
sült, azonnal a tartomány kormányzójához fordult, hogy 
kinoztatásunk véget érjen. Tcha-mu-lói testvéreink is a Tong-
Lin-nál közbenjártak mellettünk, s igy történt, hogy a ki-
éheztetésünkre czélzó rendelet egészen visszavétetett. — Ez 
alatt minden nyomoruságaink daczára, némelykor jól mu-
lattunk, látva a kiang-kai ünnepélyeket. E g y napon ágyú-
lövés hirdette a nagy Puhssa (bálvány) körmenetét. Nem 
mentünk ki az utczára, mert ezt talán részvétnek magya-
rázhatták volna ; hanem papirral bevont ablakainkon egy 
két lyukat csináltunk, és ezeken néztünk ki. Előre néhány 
lovas ment, azután katonák gyalog, füstölök, a bálványt 
nyolczan vitték, ezután a tsong-yé (hadnagy) lovon nevetésre 
inditó feszes magatartással, a katonai zene, mely a menetet 
befejezte, fülhasitó, valóságos macskazene volt. — Más al-
kalommal a helyőrség kapitányánál azon alkalomra, hogy 
felesége fiút szült, tisztelegni akarván, majdnem ugyanazon 
módon, mint a leirt körmenetben jöt tek. Amint a veres pa-
pírra irt üdvözlő irat bevitetett az ajtón, három ágyúlövés 
szólalt meg, mire a hatalmas ur mindenese, ki ugy látszik a 
puskapornak nem barátja, megoldotta a kereket , az ur is 
roszat gyanítván, a megjelentek bámulatára szolgája után 
indult. — A thibethi ünnepek között legzajosabbak az u j év 
első három napjai. Irtózatos kurjantások, és a pálinka egy 



nemének ivása nagy mértékben történik ekkor. Esténkint 
egybegyűlnek, tánczolnak, énekelnek. Dalaik zengzeteseb-
bek a chinaiakénál, s hasonlóbbak a nyugotiakhoz. Ha hang-
jok kiképeztetnék, e tekintetben sokra vihetnék. Az ünne-
peken ezen kivül lovaglásban és lövésben gyakorolják ma-
gokat, ügyes lovaglók, ügyes lövők, de jó formán csak is e 
kettőben gyakorolják magokat." 

MADRID, aug. 12. ,E1 Pensamiento Espagnol' itteni 
katholikus lap tegnapi (1714) száma gyászszegélylyel jelent 
meg. Homlokán hozza a királynő rendeletét, mely által 
Ulloa Ágost rendkivüli követ, és teljhatalmú minister minő-
ségben küldetik Victor Emmanuel olasz király udvarához.1) 
A P. egy szót sem szól e rendeletről tovább, hanem a követ-
kező föliratot közli a szentatyához : „Szentséges atyánk ! 
Alulirt spanyolok, hü fiaid, sietnek vigasztalásodra a ke-
serűségek és szomorúságok eme napjaiban. Könyekkel 
szemeikben, és adományokkal kezeikben jönnek, szivök 
pedig telve a legélénkebb hittel urunk Üdvözítőnk Ígére-
teibe, és legmélyebb tisztelettel, s legbensőbb szeretettel 
helytartója iránt, kit nemcsak a látható egyház fejéül is-
mernek el, hanem törvényes uralkodójául is a pápai álla-
moknak, azoknak, melyeknek még birtokában van, de azok-
nak is, melyek szentségtörőleg elvétettek tőle. Szentséges 
atyánk ! mi mind azt hiszszük, mit nekünk hinni rendelsz, 
és ígérjük, hogy élni és halni akarunk a szentszék iránti 
tökéletes engedelmességben. Bocsáss meg szerető atya, bo-
csáss meg a hálátlan fiaknak, kik elhagytak, és méltassál 
minket, és minden spanyol katholikust szent, apostoli áldá-
sodra." — Ezen tiltakozás, és hitvallomás a P. jövő sept. 
8-án közölve lesz mindazok neveivel, kik aláírásaikat, és 
adományaikat küldik a szentatyának, mi az apostoli nuncius 
közvetítése mellett fog történni. A P. aug. 1-i számának 
többi részei— 19 hasáb — az olasz királyság elismerése ellen 
tiltakozók neveivel vannak betöltve. — Valamint a P. ugy 
a ,Regeneráción' is közli a királynő rendeletét, sajnálatát 
fejezvén ki, hogy nem commentálhatja, nehogy ujabb pénz-
bírság rovassék reája; „arra szorítkozunk — mond — hogy 
ajánljuk minden spanyolnak figyelmébe, mikint lehetett, 
hogy Olaszhon királyának neveztessék, ki Nápolyt, és a 
pápai állam legnagyobb részét birtokolja. A hagyományos 
jognak védői legyőzettek." A Pensamiento hasábjain közölt 
püspöki tiltakozások száma 36, de nem kell hinni, mintha 
evvel ki volna merítve a szám. Bizonyos, hogy Spanyolhon 
minden püspökei egy vagy más alakban a királynénak fel-
terjesztették véleményüket ez ügyben, és hogy tökéletesen 
egyetértenek. A püspökség ezen egyértelműsége pedig nagy 
vigasztalás leend a katholikusokra. Ha a püspökség hü ma-
rad, semmi sincsen elvesztve. Tiltakoztak mind, akik tilta-
kozhattak. Némely külföldi újságok emlegetnek püspököket, 
kik nem tiltakoztak, s dicsérik őket. De kik ezek ? A gra-
nadai érsek, galenciai és coriai püspök, kik meghaltak, ca-

' ) A kinevezés szövege ez : „Tekintetbe véve a rendkivüli körül-
ményeket, Ulloa Ágoston urat, volt tengerészeti és közmunkák ministe-
rét, a cortesben képviselőt rendkivüli és teljhatalmú ministeri minőség-
ben Olaszország királyának udvarához követnek nevezem ki jul. 26. 
1865." Ulloa forradalmár volt mindig, szerkesztette ,E1 Tribuno' demagog 
lapot, 1854 és 1856-ban képviselő volt, azután ,E1 Constitucional' lapot 
adta ki, mindig a forradalmárokkal szavazott. — II . Ferencz nápolyi 
király követe Madridban a követségi zászlót behúzta. (Unità cattolica.) 

lahorrai, bajadozi püspökök, hol a püspöki szék üres, a cubai, 
manilai érsek, nueva-carceresi és zabisi püspökök a Philip-
pinákban, havanai, portoriccoi püspökök, kiknek tiltakozása 
még be nem érkezhetett. Egyedül a toledoi érsek soká hall-
gatott ; ez gyengédség a király és eszélyesség a kormány 
iránt ; a toledoi érsek nem akart első tiltakozni, nehogy te-
kintélyével nyomást gyakorolni látszassék más püspökökön. 
Jó, ha ő utolsó tiltakozik. 

IRODALOM. 
Emlékkönyv. (Folyt.) 

VIII. 

Az egri megyének érseki főmegyévé emeltetésével szétosz-
tatása. 

Irta Vochler Alajos érseki lyceumi hitszónok és jogtanár. 

Rövid átnézése után e czikknek, azonnal feltűnik előt-
tünk az avatott toll, mely azt irta, s mely egyebütt is már 
méltó irodalmi készültséget tanúsított. 

Egyszerű rövid történelmi előadását találjuk itt az 
egri püspöki megye felosztásának három megyére, melylyel 
az egri megye a metropolitai, érseki fenség s hatóság szé-
kére emeltetett. 

Előadja szerző, hogy már 3-ik Károly magyar király, 
e néven VI Károly császár, valamint Maria Theresia ki-
rálynő is, tekintve a megyének nagy terjedelmét, mely Ma-
gyarország éjszakkeleti részét, 11 vármegyét, s két kerü-
leti törvényhatóságot, összesen 11 főesperességet foglalt ma-
gában, egy másik püspökséget is, melynek széke Nagy-Bá-
nyán lett volna, akartak abból kiszakítani s állítani : de e 
czélt I Ferencz császár s magyar apostoli király hajtotta 
végre akképen, hogy VII Pius pápa beleegyezésével 1804-
ben abból két más püspökséget, a kassait és szathmárné-
metit állította fel, magát az egri székesegyházat metropo-
litai, érseki méltóságra emelvén, s e két uj megyén kivül 
még a rosnyói és szepesi püspöki székeket is főegyházi ha-
tósága alá rendelvén. 

A megye területe, a püspökség, s ezzel együtt a pap-
nevelde jószágai, ennek és a megyének alapitványai mikint 
osztattak fel, egyik másik uj megye s neveidei s nyuginté-
zetei részére mennyi vagyonérték fizettetett? s mennyi fize-
téses kötelesség s teher tartatott fenn a jövőre is ? s mikint 
alapíttatott meg az egri püspökség s káptalan jószág-jöve-
delméből az uj kétmegye káptalanainak is alapjövedelme ? 
mindezt e czikknek részletes tartalmából bővebben láthatja 
az olvasó. 

Láthatja azt is. hogy a vallásos finevelőintézet alapit-
ványai nem osztattak fel, hanem akkép történt az intéz-
kedés, hogy emez anyaintézet a kassai megye részére há-
rom, a szathmári megye részére pedig mindenkor két nö-
vendéket tartozzék ellátni. 

Ily módon jött létre, mond czikkiró, az egri megyének 
felosztása. Azóta a szétvált három megyének mindenike Is-
ten kegyelmének jó voltából főpásztorainak, papságának s 
híveinek áldozatkész buzgóságából hogy mennyire gyara-
podott, azt a jelen állapotok tanúsítják. 

Különben a történetíró e czikkben az egri megye, egy 
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hosszú nyolcz százados hol dicső, hol viszontagságos korszak 
után egy más, u j korszakbai átmenete történeti alaprajzát 
találandja mindenkoron. 

IX. 

A Boldogságos Sziiz egervári prépostsága. 
I r ta Vezerle Gáspár, egri kanonok, a hold. Szűz egervári 

prépostja. 
E czikk az egri székesegyház s megye nyolczszázados 

történelmének egyes részkivonata, mely magában foglalja 
az úgynevezett Bold. Szűz egervári prépostsága alapítását, 
s annak későbbi viszonyait. 

Lehet látni e czikkböl, mikint már sz. István által 
volt két prépostság az egri székesegyházban alapítva ; de 
melyek a tatárdulás folytán elenyésztek ; Kozgonyi, ki a 
veszprémi püspökségről jöt t át az egri székesegyház püspö-
ki székébe, főpásztori gondjainak egyikeiil tűzte ama pré-
postságok egyikét helyreállítani. Mire a pápától, s Zsigmond 
királytól engedelmet is nyert, sot annak alapjául az ivadék 
nélkül elhalt Solymosi családnak Hevesben lévő több jószá-
gait tetszésszerinti használatul örök időre megnyervén, 
fennebb nevezett prépostságot 1430, jul . 13-án helyre állí-
totta s megalapította akképen, hogy arra a választás mindig 
a káptalan kebeléből történjék, mely választást 1-ör és 2-or 
maga az alapító püspök tette, de-későbben mindenkor a káp-
talan által, mint kiváló jog, gyakoroltatott. 

Azonban mikint szerző irja, egyetlen eset mégis elő-
adta magát, midőn eme választási rendszer megzavartatott , 
meggátoltatott, elhalasztatott, s a legfölsőbb hatalmak hatá-
rozó s döntő befolyását tette szükségessé ; midőn t. i. b. 
Sztojka Zsigmond egri kanonok s egervári püspök nevez-
tetvén ki az erdélyi püspöki székre, ez 1749-ben kelt pápai 
oly leiratot eszközölt ki magának, mely szerint megenged-
tetet t neki, hogy az erdélyi püspöki javadalmak birtoklása 
mellett az egri káptalan s egervári prépostsági jövedelmeket 
is folytonosan megtarthassa s használhassa. 

Mely körülmény az egri káptalan és erdélyi püspök 
között majd két évig tartó pereskedést idézett elő, melybe 
a legfölsöbb kormányszék is beavatkozván, többször a püs-
pök részére rendelkezett kedvezőleg, miglen, mig egyrész-
ben maga a káptalan a pápai engedmények elfogadására 
hajlandónak nyilatkozván, más részben pedig a fenforgott 
ügynek törvényes utoni elintéztetését kérvén, sürgetvén s 
azt meg is nyervén, a pör vége az lőn : hogy az a káptalan 
részére döntetett el kedvezőleg, az erdélyi püspök pedig 
előbbi követeléseitől elállott volt. 

Ekk in t a prépostság megüresedvén, s újra betöltetvén, 
azt a káptalan azóta háborítatlanul gyakorolja. 

E mü is a történetbuvár előtt érdekes becsű olvasmány 
maradand, s méltó jele az aggkoru iró még mindig ifjú erő-
ben pezsgő buzgóságának. (Folyt.) Tariczky Endre. 

VEGYESBE. 
A lipótvárosi templom építési ügyében tartott legutolsó 

gyűlésen a városi főszámvevő az épitési alap államát ezekben 
adta elő: a 90,000 ftnyi kölcsönre aláíratott 68,900 ft., ado-

mányok neve alatt begyült 9701 ft., a vallásalapból adatott 
20,000 f t . ; összes bevétel 98,601 ft., melyből eddig 68,860 
ft. lön épitésre fordítva. Ez alkalommal visszapillantást 
tett a számvevő ur az 1851-től kezdett épitési költségekre 
is, előadván, hogy adományokból e czélra befolyt 233,176 
fr t . 15 kr., a vallásalapból adatott 135,000 f t , épitési tőkék 
fejében bevétetett 58,002 frt. 40 kr., vegyes bevételek tet tek 
28,523 ftot, összes bevétel máig 454,701 ft . 55 kr., az ezidei 
kölcsönnel 523,601 fr. 55 kr . Az eddigi kiadás tesz 485,939 
fr. 1 krt . — A szekrestye bejárásának stylszerü épitése grá-
nitkő lépcsővel foganatba fog vétetni, melyre a szükséges 
költségvetés 1013 f tban állapíttatott meg. — A számvevő 
gyűlést tiszt. Liszt Ferencz is megtisztelte, kit a ft . plébá-
nos ur meleg szavakkal üdvözölt. 

A kassai székeskáptalan nagy prépost ja , Lipcsey 
György, tribuniczi választott püspök aug. 31-én reggel az 
élők sorából kihivatott. Keresztény s papi élete mindig pél-
dás volt, életének legnagyobb részét a lelkipásztorságban 
töltötte, gondos, rendes, mérsékelt, szelid, alázatos, mindenki 
iránt szeretettel teljes volt, a híveknek mindenütt kedves 
pásztora, paptársainak kedves testvére, mindenkinek jóaka-
rója, s tehetsége szerint jótevője volt, mindenki egész biza-
lommal fordult, folyamodott hozzája. Dilectus Deo et homi-
nibus, vir justus ; mikint nem volt, kit ő nem szeretett, ugy 
nem volt, ki által ő nem szerettetett, volna. Mindig változó 
egészségű volt, ennek terheit békésen tűrte, vigasztalást 
mindennapi imádságaiban, szent elmélkedéseiben, ajtatos 
olvasmányaiban keresett. Szűz Máriának kitűnően buzgó 
tisztelője volt, a szentolvasót egy nap sem hagyta el. Mily 
példás volt élete, oly szent és épületes volt halála. 74-ik évé-
ben, midőn a 75-ik évét három nap múlva elérendő volt, 
azon hazába költözött, mely szerint minden tetteit, gondo-
latjait intézte. „Vagyona a boldogultnak nincsen, mivel min-
denét előre küldte oda, ahol százszorosan megtalálja. A nála 
töltött éj reám nézve épületes volt ; hála legyen ezért az Is-
tennek ;" igy szól egyik tisztelőjének rövid tudósitása. Az 
örök világosság fényeskedjék neki. 

Szent Benedek rendje is egy jeles tagot veszített. 
Schmidt Szörény, királyi tanácsos Budán sept. 1-én ajtatosan 
meghalt. A nagy érdemű rend benne egy példás szerzetest 
és papot, a tanodai ügyekben tapasztalatokkal és bölcse-
séggel gazdag tagot vesztett.Minden hivatalaiban szorgalmas, 
pontos volt, azért a tanulmányi főigazgatóságra O Fölsége 
által meghivatott. Kassán csak őszinte tisztelőket hagyott 
hátra, hol mint példás pap élt ; Buda Pesten szinte csak tisz-
telöket birt, kik súlyos betegségén aggódtak, most pedig 
érette imádkozni fognak. Nyugodjék az Urban. 

Tiszt. Liszt Ferencz ur a hangverseny teljes jövedel-
mét 5080 frtot következőleg osztotta szét : a lipótvárosi 
templom építésére 2000 frt . , az irók segélyegyletének 500 
frt . , József árvaháznak, a szürke-nénéknek, a vakok inté-
zetének, a prot. á rvaháznak egyenkint 300 frt., a bölcsödé-
nek, legényegyletnek, a héberek kórodájának, a pesti sz. 
Ferenczrendü zárdának egyenkint 200 frtot. 80 frt . kisebb 
részletekben osztatott szét a szegények között. 

Gyomorgörcsökben és hányási rohamokban két hóna-
pon át súlyosan beteg levén, B o n n a z S á n d o r csanádi 
püspök ő méltósága saját költségén Karlsbadba küldött, hol 
a hatodik héten egészségemet ismét teljesen visszanyertem. 
Jegyezze fel ő méltósága őrangyala e nemes tettét, melyért 
legmélyebb köszönetemet fejezem ki, az örök élet könyvébe, 
s az egész csanádmegyei clerus az iránta ily atyai gond-
dal s nemesen cselekvő püspök nagyszivüségét viszonozza 
határtalan papi odaadás, szolgálati hűség s engedelmesség 
által ! Karlsbad 1865 augustus 30-án Glasz János német-
csernyai plébános, Zsombolya mellett a bánságban. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 

I szombaton. — Az előfize-
! tési díj fé lévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI. S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 9-én. » 1 . II. Félév. 1865 

TARTALOM : Az egyházi szónoklatról. — Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. —Vegyesek. 

„Az egyházi szónoklatról." *) 
„Praedicationis verbi Dei officium, in Ecclesia 
sancta, tant i illud sane est, et ad Dei glóriáin 
et ad coelestis regni propagationem et ad ani-
marum salutem plurimum intersit, non solum 
quales sint, qui praestantissimo illo munere 
funguntur , verum etiam qua via quave ratione 
illud praestent." — S. Carol. Borom, Prolog, 
in Pastor, instruct . 

Meleg szivvel, édes örömérzettel olvastuk főt. 
Szabó Imre urnák „egyházi szónoklat érdekében" e 
lapok hasábjain megjelent jeles czikkeit, melyeket 
a lelkes szerző szerényen ifjabb paptársainak ajánl, 
noha belőlök mi öregebbek is sokat t anu^a tunk . 
Mi is azt tart juk a főt. szerkesztő úrral, hogy e té-
ren „multa messis" 'van még. — Mig nálunk is, 
mint legújabban a müncheni megyében, az egyházi 
szónoklat számára külön tanszék nem állíttatik fel, 
különösen a jelen gymnasiumi tanrendszer mellett, 
a „Pastoralis" tanára aligha leend képes ama nagy 
hézagot kipótolni, mely e tekintetben a mostani nö-
vendékeken észrevehető. S mig e bajon, hiányon se-
gitve nem lesz, nagyon is hasznos, sőt szükséges, 
hogy az egyházi folyóiratok mennél gyakrabban 
hozzanak e tárgyban üdvös útmutatásokat s jóaka-
ratú tanácsokat, minők a jelen „kalászat" is akar 
lenni. — Jól mondja a fentebbi tudós atya, hogy 
egészen más az apostoli vagy is az egyházi szónok-
lat „természete" minden bármily egyéb nem apos-
toli szónoklat természeténél. Ezt pedig csak ugy 
ismerhetjük fel legjobban, ha vezérünkül a szent 
atyákat választjuk; mert amily különböző benső 
lényegére nézve a szent szónoklat a profán szónok-
lattól,ép oly különbözőknek kell lenniök a„specialis" 2) 
szabályoknak is, melyek az egyik, meg a másik 

' ) Kalászat gyanánt, Schleiniger atya munkáiból. Gy. 
Az átalános szabályok kétségkívül minden szónok-

latnál ugyanazok, minthogy ugyanaz a föladatuk is t . i. „ut 
persuadeat, vagyis doceat, ut deleetet, ut flectat," koránsem 
akar juk tehát ezeket az egyházi szónoklatból kizárni. Gy. 

számára fölállitvák. — Nem egy homileticai tanár 
fejezé ki már a fölött mély sajnálkozását: hogy sok 
kitűnő tehetségekkel ellátott egyházi szónok, csupán 
mert hibás vezetőre talált, soha sem vihette fel e 
hivatalát azon tökélyre, aminőre különben jeles 
tehetségei mellett fölvihette volna. Sőt a történelem 
nemcsak egyes hitszónokokat, de egész időszakokat 
is mutat fel előttünk, melyekben ezek sok tekintet-
ben egészen hibás irányba tévedtek el. És honnan 
e szomorú jelenség ? kétségkívül onnan : mert a hit-
szónoklat tiszta magasztos s egyedül igaz fölfogása, 
idegen elemekkel összezavartatott, s mert az apos-
toli, az Isten lelke szerinti, s a szentek által lelkis-
meretesen szem előtt tartott nézpont — irány — 
eléggé szigorúan meg nem tartatott, miből eredt, 
llogy azután észrevétlenül is a korizlésnek s subie-
ctiv önkénynek az egyházi szónoklatokra nézve is a 
kellőnél több befolyás engedtetett. — E tekintetben 
a legnagyobb hitszónokok, mint Massillon, sem vol-
tak egészen mentek a hibától, mihelyest a fentebbi 
állásponttól eltérve, más tekinteteknek kezdtek hó-
dolni. Mily nagy különbség van a benső erőre s 
kenetségre nézve, például a nevezett Massilon „ad-
venti," meg a „nagyböjti" beszédei, vagy az ő „con-
ferenciái," s a czikornyás „Petit-Carême" közt ; 
majd el sem hinnők, hogy ezek egy és ugyanazon 
hitszónok müvei. — Szomorú tanulságul szolgál 
tapasztalni, mint Maury bibornok megjegyzi,1) mily 
üres, lélek és kenet nélkül szép szólammá silányult le 
rögtön a mult században a hitszónoklat Francziaor-
szágban, hol azelőtt egy századdal majdnem a leg-
magasabb tökélypontját érte vala el az ! és pedig 
nem a szellemi erők, tehetségek hiánya miatt, hanem 
egyedül és csupán ama nélkülözhetlen apostoli föl-
fogás, vagyis nézpont elhanyagolásából. Csak ahol 
a szentek lelke uralkodik, ahol az apostoli szellemű 
férfiak magasztos példái s bölcsesége szolgál kiin-
dulási pontul, s tartatik a homileticai dolgozatoknál 
zsinórmértékül s szabályul, egyedül csak ott vár-
ható ama mennyei gyümölcsök bősége, melyek ter-

Essai sur l'éloquence de la chaire. 
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mésére a hitszónoklat hivatva van. Csak ezen ma-
gasabb, tisztább körben, ezen a világi rhetorica 
által egyedül soha nem eszközölhető bölcseségben 
tarthatja fön magát az egyházi szónoklat a maga 
eredeti életerejében és épségében. Mózesnek mondá 
az U r : „Locus, in quo stas, terra sancta est,"1) 
ugyan ez szól minden hitszónoknak is; számára az 
az alap le van téve már , mely helyett más többé 
nem tehető le. — Valóban minden azon fordul meg, 
hogy ezen alapot jól elfoglaljuk; csak e tér lehet a 
homileticára nézve áldásthozó, ezaző „igéret-földje" 
a „megszentelt alap." — Ha a homileta nézetei, 
gondolatai, eszméi, szóval egész törekvésének gyö-
kerei nem ezen, hanem más alapban fekszenek, ak-
kor szüntelen veszedelemben forog, hogy mint so-
kan már előtte, kik az emberi tudomány, s korszel-
lembefolyásának engedtek — az igaz alaptól végkép 
elszakad, s „kietlen meddő, úttalan, s viznélküli 
pusztákon" eltévedve, utóbb minden erőtetés da-
czára sem leend képes visszatérni ahoz többé. 

Ezen fensőbb, ezen apostoli álláspont elérhe-
tése- s megtartásához, mely által egész bensőnk, 
minden homileticai működésünk a valódi mennyei, 
vagy is tiszta egyházi szónoklattá válljék,2) egye-
düli biztos eszköz : a szent atyák, s hozzájok ha-
sonló apostoli lelkű férfiak szellemét, s egész ma-
gukviseletét szigorúan szem előtt tartani. S e tekin-
tetben, a homiletára is rá illik, mit nagy sz. Grergely 
egy helyen mond: „Tunc sacerdos irreprehensibili-
ter graditur, cum exempla patrum praecedentium 
indesinenter intuetur, cum sanctorum vestigia sine 
cessatione considérât."3) (Folyt.) 

Gyurilíovics Mátyás. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
PEST, sept. 7-én. P a x ! pax! Béke! béke! Ki ne sze-

retné, ki ne kivánná az egész világnak ? ki merné veszélybe 
hozni, hol meg van ? ki merné akadályozni ? „Quaerite pacem 
civitatis," 4) „Beati pacifici," â) „Non dissensionis Deus, sed 
pacis," 6) „Sectare pacem," ') „Inquirat pacem, et sequatur 

») Exod. 3. 15. 
2) „Sunt igitur colligenda et accomodanda quaedam 

praecepta, quae doceant coelestem et sanctam eloquentiam : 
quorum cum sit magistra, ut est salutarium omnium prece-
ptorum, sponsa Christi sancta mater Ecclesia, „ecclesiasti-
cam rhetoricam" illa constituent." (Aug. Valér, episc. Veron, 
de rhet. eccles. 1. 1. c. 1.) 

3) Lib. de past, cura p. II. c. 2. 
») Je r . 29, 7, 6) 1. Cor. 14, 33. 
5) Matth. 5, 9. ' ) 2. Tim. 2, 22. 

earn," ') „Fructus justitiae in pace," 2) „Pacem sequimini,"s) 
„Si fieri potest, quod in vobis est, cum omnibus hominibus 
pacem habentes." 4) Ki ne keresné, ki ne őrizné tehát a bé-
két, miután oly határozottan parancsoltatik ? Maga az Isten 
Fia is „in terra pax hominibus bonae voluntatis," 5) szóval 
hirdettetett ; maga igérte nekünk : „pacem relinquo vobis, 
pacem meam do vobis, non quomodo mundus dat, ego do 
vobis ;" 6) „Pax vobis !" 7) köszöntött be tanítványaihoz ; 
„Pax Dei custodiat corda vestra et intelligentias vestras in 
Christo Jesu," 8) kérte a hiveket az apostol. Békével kö-
szönt be az egyház a szentmisében : ,pax vobis ! Dominus 
vobiscum !' békeért imádkozik : ut cunctis principibus pacem 
et veram concordiam donare digneris, te rogamus audi nos ; 
imádkozunk mi is az egyházzal : da servis tuis illám, quam 
mundus dare non potest, pacem ! Oly nagy jó a béke, az 
összhangzás, hogy az Isten maga békének akart hivatni : 
„Ipse est enim pax nostra, qui fecit utraque unum," 9) s 
minden áldás, minden boldogság, melyet az Isten adhat, béke 
szóval jeleztetik, coelestis urbs Jerusalem beata pacis visio ! 
nem is kívánhatunk valakinek többet, mint ha mondjuk : 
pax tecum ! 

De mikor a békét attól nem akarják, aki egyedül meg-
adhatná; mikor a békét attól kérik, attól várják, aki soha 
nem adhatja meg, quid tunc? Kiáltsuk-e ekkor is béke! 
béke ? Pedig ez is megtörtént. „Concordia est mater omnis 
felicitatis reipublicae" mondá Demetrius de rebus Poloniae ; 
,concor<^jt res parvae crescunt, discordia maximae dilabun-
tu r / mordja a példabeszéd; mi óhajtjuk hazánknak; de mi-
kor ott keresik némelyek, hol viszályt látunk, tisztelve a 
véleményt, elmélkedésre intünk. Kívánunk hazánknak bé-
két, csak nekünk hagyjanak békét. 

Miben béke ? miben nem béke ? 
Nagy előny békét kiáltani ; a liarcz ellenszenvet ger-

jeszt. Nagy előny békét kiáltani, mikor a rosz az előre tolt 
jónak háta megé rejtetik; nagyobb előny békét ajánlani, 
mikor a harcznak betörő napjait csak a szemesebbek látják. 
A tömeg rövidlátó. Istennek prophetái mint csendháborítók 
köveztettek meg, előnynyel bírtak azon jósok, kikről íratott : 
„Deceperunt populum meum dicentes : pax, et non est pax, 
et ipse aedificabat parietem, illi autem liniebant cum luto 
absque paleis." 10) „Mordent dentibus suis et praedicant pa-
cem, et si quis non dederit in ore eorum quidpiam, sanctifi-
cant super eum praelium;" n ) hanem olvassuk azt is, nem 
a csendháborítókról, hanem a békekiáltókról: „curabant filiae 
populi mei contritionem cum ignominia, dicentes pax, pax, 
et non erat pax ;" 12) „cum dixerint pax et securitas : tunc 
repentinus eis superveniet interitus, sicut dolor in utero ha-
benti,et non effugient "„Vos autem fratres non estis in tenebris, 
ut vos dies illa tamquamfurcomprehendat.Qui enim dormiunt, 
nocte dormiunt: et qui ebrii sunt, nocte ebrii sunt. Nos autem, 
qui diei sumus, sobrii simus, induti loricam fidei et caritatis, et 

') 1. Petr .3, 11. 
l ) Jac . 3, 18. 
*) Hebr. 12, 14. 
4) Korn. 12, 18. 
5) Luc . 2, 14. 
«) Joan. 14, 26. 

' ) Luc. 24, 36. 
8) Philip. 4, 7. 
•) Eph. 2,14. 
10) Ezech. 13, 10. 
" ) Mich. 3, 5. 

n ) Jer . 6, 14. 
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galeam spem salutis." ') Szent Pál valóban csendháborító 
volt, mikor a békéltetők ellen ,lorica',galea' tárgyakról em-
lítést tett. Említést? . . . Parancsot. Igy akartak minket 
sokszor békére indítani ; békét ajánlottak, ha árulók leszünk. 

Lássunk történeti tényeket. Elmélkedjünk mind-
egyiken. 

Békére hivatkoztak a zsidók, mikor „quaerebant falsa 
testimonia," mondván : „commovet populum a Galilaea usque 
hue." Békét akart Caiphás, azért halálra szavazott : „Quid 
faciemus, quia hic homo multa signa facit ? Si dimittimus 
eum sic, omnes credent in eum, et venient Romani, et tollent 
nostrum locum et gentem. Unus autem ex eis Caiphas no-
mine, cum esset pontifex anni illius, dixit : vos nescitis quid-
quam, nec cogitatis, quia expedit vobis, ut unus homo mo-
riatur pro populo, et non tota gens pereat." Békét keresett 
magának Pilatus, mikor mondta : „accipite, et secundum le-
gem vestram judicate eum;" békét keresett, mikor „appre-
liendit Jesum et ílagellavit." De mint romai fővezér bármily 
békéből képes volt kilépni ; egyetlen egy béke volt, melyet 
semmi áron nem akart veszteni, s erre figyelmeztették őtet 
a zsidók : „Si hune dimittis, non es amicus caesaris," s ez 
döntött, Krisztus Jézus felfeszittetett. Béke kedveért siettet-
ték a zsidók a felfeszittetést : „non in die festő, ne forte 
tumultus fieret in populo." Béke kedveért tagadta meg Péter 
is isteni mesterét. 

Békét akarnak mások is : engedd, hogy kifoszszalak, 
légy veszteg, mig megfojtalak ; ha kiáltsz, ha ellenállsz, bé-
keháboritó vagy. Ha meg nem fojthatlak mint veszteget, 
perbe veszlek mint csendháborítót. „Praedicant pacem, et 
siquis non dederit in ore eorum quidpiam, sanctificant super 
eum praelium." Mit csinál Péter ? Maradni akar a társaság-
ban, békében. Az ostiaria reája nézve borzalmas csendhá-
borító volt. Sok a Péter, az ostiaria mindig kellemetlen. 

Jöttek eretnekségek a ker világra. Liberius pápa volt; 
béke kedveért sz. Athanasius elitéltetését kérték töle. „Atha-
nasius miatt egész birodalmúmban nem lehet békém ; itéld 
el őt, parancsolom, különben számkivetésbe mégysz," igy 
szólt Constant Liberiushoz. Liberius nem akart békét, mint 
csendháborítónak ezinkosa Bereába űzetett. Jött a syrmiai 
zsinat, kik alá nem irták, mint csendháborítók büntetés alá 
estek. A béke sok áldozatot vitt. 

Jött Zeno, a monophysiták zavarában békeszeretetböl 
482-ben henoticont, Justinianus 541. 544. 551-ben edictumo-
kat, Heraclius 638-ban ectesist, II . Constans 648-ban typost 
adott ki. Béke kedveért a dogmáról hallgatni, a császári 
credót a pápa ellen elfogadni kellett. Megunván a sok czi-
vakodást I. Honorius, Sergius békéltető, békekiáltó kérel-
mére a gyászos hirii levelével békét, csendet, hallgatást 
parancsolt. Honorius annyit tett a békeért, hogy hittanul-
mányainkban levelének értelméről, eljárásának becsértéké-
ről mai napig sincs béke. 

Jöttek nehéz idők, nagy béke, kedves nyugalom, síri 
csend, kevés kivétellel,megelégedés volt mindenütt. Simoniá-
ban, concubinatusban, szolgaságban aludott a ker.'társadalom-
nak azon része, melyet csak erény visz méltóságra, melynek 

' ) 1. Thess. 5, 3 - 8 . 
*) Joan. 11, 47—50. 

erőssége a tiszta nőtelenség, melynek elődei a caesárok bárd-
jai, a Colosseum vadai között sem voltak szolgalelkek. Hilde-
brand szerzetes ismerte e békét,-pápa leszmon veni pacem mit-
tere sed gladium a kölcsönzött jelszava. Legnagyobb világ-
háborító! Lombardiának ,Francziaországnak, Németországnak 
legnevezetesebb főpapjai ellene támadnak: béke a fejedel-
meknek, béke a papházaknak, te utópiákban élsz, te lehe-
tetlenségeket követelsz, te az egyházat megrontod ; béke ! 
béke ! pone gladium tuum in vaginam ! IV. Henrik császár 
Roma ellen vonul, a pápa menekszik, a császár körül sereg-
lett főpapok békére intik, kérik VII. Gergelyt ; ez nem bé-
kül ; a békeszerető püspökök béke kedveért pápát választa-
nak, ki békét adjon a simoniának. ,Dilexi justitiam, odi 
iniquitatem, propterea morior in exsilio.' 

Jött a 16-ik század, meglett a szakadás. V. Károly 
békét akarván ,Interim'-et decretált. Béke, egyesség hang-
zott minden felől ; kértek kelyhet a népnek, kértek nőt a 
papnak, békét Ígértek, jósoltak, reméltek. Haeresist insi-
nualni, a papságot megrontani, béke lett volna. 

Jött a 30 éves háború; béke volt a végszó. A pápa a 
ker. világnak feje volt ; béke kedveért a westphaliai béke-
kötésben a pápát a ker. világ vezetésétől megfosztják, a 
kereszténység polgári s legfőbb vezetéséből kizárják, a ra-
tionalista államot megalapítják. Hogy béke legyen, vessük el 
a diplomatiából a kath. elvet. 

Jött .1815, saint-alliance név alatt a protestantismust a 
diplomatiából a beligazgatásra átviszik ; négy fejedelem kö-
telezi magát evangelium szerint kormányozni, amint kiki 
közülök az evangéliumot érteni fogja. Ez szent-szövetség 
volt, melybe a pápát meghivni sem merték. 

A franczia királyok és a szentszék között százados 
viszályok voltak. XIV. Lajos, ki nem szokta a kérdéseket 
hámozni, hanem közepén kettévágni, 1682-ben Parisba hí 
néhány püspököt; ezek, hogy békét csináljanak, a gallican 
4 czikket elkészítik. Mennyire szivükön feküdt ezen püs-
pököknek a béke, kitetszik, hogy Bossuet az egyház egy-
ségéről a híres beszédét mondta ; a bevezetésben panaszkod-
nak meghasonlásokról, „quae ut incommoda propulsemus, nos 
archiepiscopi et episcopi Parisiis mandato regio congregati, 
haec sancienda decrevimus." A czikkek mindenikében béke-
szeretetöket indokul állítják : „eamque sententiam publicae 
tranquillitati necessariam," (1. art.) „ne ad schismatis tempus 
detorqueant," (2. art.) „ecclesiarum consensione firmatae sta-
bilitatem obtineant," (3. art.) „ut idipsum dicamus ornnes, 
simusque in eodem sensu et in eadem sententia." (4. art.) 
Hol kell buzgóbb embereket a békére ? 

Jött 1769, mart. 19-én Ganganelli János Vincze Antal 
pápa lett. Már elődjétől béke kedveért követelték az udva-
rok a jezsuiták eltörlését ; de XIII . Kelemen 1762 sept. 
3-án, 1765 jan. 7-én kelt körleveleiben a rendet dicsérte. 
,Törüld el a jezsuitákat, lesz béke,' hangzott XIV. Kelemen-
hez. A pápa elmélkedett, Maria delle Vittorie szentélyben 
naponkint imádkozott. Magához hivta Ricci generalist, kérte, 
hogy az európai béke kedveért tegyen változást a szerzet 
belszervezetében. Ricci válaszol : aut sint, ut sunt, aut non 
sint. Jött 1772 jul. 21-e, „Dominus ac Redemptor," breve 
aláiratik, a jezsuita rend elfojtatik, de a szükséges intézke-
dések végett egyelőre minden titokban tartatik. Jul 30-án a 
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pápa alkonyatkor Quirinál erkélyéről élvezte az esteli 
szellőt, az elragadtató kilátást Romára ; megszólalnak al 
G-esii templom harangjai sz. Ignácz vigélyén, a pápa felsó-
hajt : ,mortuos plangunt.' Mennyire békeszeretetből tette ezt 
a pápa, nyiltan mondja a brevében, panaszkodik, „societas 
suo fere ab initio varia dissidiarum et aemulationum semina 
pullulasse" „auctis quotidie in praedictam societatem clamo-
ribus et querelis ;" „reges, episcopi aliique conspicui abolitio-
nem postulaverunt." Kelemen meg is volt erősen győződve, 
hogy ezen intézkedése a világnak békét adand, úgyhogy 
többször ismételte : „la soppressione faréi ancora se non fosse 
fatta," megint eltörülném, ha nem lenne eltörülve. 

Jött 1789 junius hónapja. Parisban az átalános rendek 
összegyűltek. A harmadik rend egy alkotmányozó kamarát 
követelt. Viszálkodás, izgatás, veszély; a kislelküek haboz-
tak. A legisták a papsághoz fordulnak, „a béke Istenének 
nevében" csatlakozásra felhívják. A papság a béke nevében 
megszakadt, Grégoire , Gobel vezénylete alatt a legisták-
hoz állt. 

Jött a conventio, convent, honvédő bizottmány, a béke 
nevében százezreket nyaktilóra küld. Hulnak a nemesség, 
hulnak a papság, hulnak a nemesek, hulnak a gonoszok fe-
jei . . . békeszeretetből. I . Napoléon szakadatlan háborút 
visel, hogy békét alapítson, mikint az ajaccioi beszéd mondá. 
Maria Ludovica nőül adatik, hogy béke legyen. Mikint Con-
salvi í r ja : 12 bibornok Parisban I. Napoléonnak minden pa-
rancsait teljesiti, hogy béke legyen. Egyetlen egy csendhá-
borító volt, a fontainebleaui fogoly, VII. Pius, ki végre 
békeszeretetből 1813-ban uj concordatumot köt a hatalmas-
sal, melyet néhány nap múlva visszavont, békülékenységét 
mint vétket megbánva. 

Mennyi nem történt a világon csupa békeért ? A zsidók 
békéje a kereszten; Liberius, Honorius békítőinek békéje az 
eretnekségben ; a henoticonok békéje az usurpatioban ; VII . 
G e r g e l y ellenségeinek békéje a simoniában ; az 1682-i püs-
pökök békéje 1793 jan. 21-én a királygyilkolásban ; a le-
gistákhoz, a szabadelvüség első hőseihez állott papság békéje 
1793 nov. 10-én a Nôtre-Dameba vitt észistennöben. Béke ! 
béke mindenütt. Kik Jerusalemben békéről tanakodtak, dei-
cidiumot akar tak : kik 1789 jun. 13-án a béke istenének ne-
vében a szabadelvűek tömegéhez álltak, azok a szakadáros 
papi alkotmányt, az egyház kifosztatását, a király halálát 
megszavazták ; megszavaztak még többet is . . . . Gobel pél-
dája után a ker. hitet a convent előtt megtagadták, csak 
hogy legyen . . . béke. 

Ki merte volna az 1789 jun. 13-i szabadelvűekről jósolni, 
mit 1793 nov. 10-én te t tek? Ok megtették következetesség-
ből. De ma nekünk a történet mondja, mit tesz a szabadel-
vüséget bevallani, a szabadelvűek táborába beállni, sőt több 
. . . a szabadelvűek vezénylete alá szegődni békeszeretetből. 

Béke ! béke ! Neked gyászos történeted is van. Keres-
nek a jó lelkek, mégis gyéren bírhatnak. Sokan ott keres-
tek, hol soha nem lakoztál, akkor ígértek, mikor legtávo-
labbra elszálltál ! Kívánunk téged mindenkinek, hazánknak, 
testvéreinknek; de főkép kívánjuk, hogy ott és azon az uton 
keressenek, hol lakozol, hol mindig megtaláltatok 

P E S T aug. 25. Rettenetesen el vagyok fáradva. A jó 
Liszt sept. 2-án Szekszárdra utazott, miután a pesti jótékony 

intézeteknek 5080 frt. szétosztott. Csak most érzem, hogy 
elfáradtam. Nem is csuda : a sok ünnepély még erősebb ter-
mészeteket is megvisel, mint egy szegény darázsét. Néhány 
nap alatt zenedei hangversenyek, emlékezetes banquettek, 
kivilágítás a király születésnapján, ünnepélyes istenitiszte-
letek, szent-István-körmenet, Liszt-banquette, dalárda-ban-
quette, népünnepély, koronaörökös születésnapjának ünnepe, 
s ki tudná, hány magán ünnepély, ha nem is sok, egyelőre 
minden esetre elég a jóból, nehogy valaki reánk pestiekre 
fogja mit hajdan Cicero mondott : quosdam vidimus, cum non 
habeant ingenuas ex doctrina oblectationes, circulos con-
sectari. Jók ezek mind, én is örültem neki, nemzetem kert-
jében édes gyümölcsök ezek, melyeket én üdvözlök, és ha 
időm van, némelyeket fel is keresek. A darázs sok helyre 
lopódzik be. Már most aztán mondja valaki, hogy mi pestiek 
nem vagyunk találékonyak, mikor ünnepek rendezéséről, 
azok megtartásáról van szó ; csak jusson valakinek eszébe 
Pesten valamely speciosus szin alatt ünnepet rendezni, már 
akkor Pesten minden szünetel, ünnepies ruhába öltözkö-
dünk, órahosszant járunk, kelünk, várakozunk, belépti-je-
gyeket vásárolunk,sietünk elsők belépni, engedjük magunkat 
jobbrabalra taszigálni, kiteszszük magunkat a megégés veszé-
lyének, nyelünk port, izzadunk, megázunk, megfázunk, csúzt 
kapunk, pénzünket szórjuk, s testileg lelkileg elfáradva,kime-
rülve, holnap újra kezdjük mit ma abbahagyni, a természet 
szükségeinek engedve, kényszerültünk, mert : certum est 
omnia licere pro patria, mondta már Quintillián, alkalmasint 
reánk gondolva ; ha pedig már egyszer benne vagyunk az 
ünnepekben, hát csak folytatni kell rendületlenül, mert idem 
velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est, állítja 
Sallustius ; s ezen elv Pesten az ünnepek megülésénél irányt-
adó ; mert ne tessék ám valahogy azon gondolatra jönni, 
mintha Pesten az ünnepek mind oly lelkismeretesen tartat-
nának meg, mint a multheti ünnepélyek ; ó nem ; nálunk 
vasár- s ünnepnapokon adni-venni, gyárakban dörömbölni, 
áruczikkeket szállítani, felrakni, lerakni, télen jeget vágni s 
csúszkálni, nyáron testgyakorlatul csónakázni, irodákban 
dolgozni, gyűléseket, törvénykezéseket tartani, nem egyszer 
az istenitisztelet ideje alatt is s z o k á s , m i u t á n vannak ke-
resztény és nemkeresztény lakosok, kiknek az egyház nap-
jait tartani nem tetszik, ezekkel pedig idem velle atque idem 
nolle ajánlatos, ut sit firma amicitia ; azután híjába némely 
népboldogító Celsussal tart : ignavia corpus hebetat, labor 
firmát; illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam 
reddit, pedig ki ne óhajtana a férfiak közöl is örökké fiatal 
maradni ? ! Azután az a legjobb istenítisztelet, mit Seneca 
tanit : satis deos coluit qui imitatus est ; minthogy pedig az 
Isten folytonosan működik, ergo: gyerünk vasár- s ünnepnap 
a délelőtti órákban csónakázni ! legalább elemünkben le-
szünk . . . a vizben. 

Minthogy már az ünnepekben annyira benne vagyunk, 
szükségesnek látjuk megjegyezni, hogy a király születés-
napját, mikint a koronaherczegét nagy pompával ültük meg 
ez idén; örülünk másoknak, örülünk magunknak. A dire-
ctorium is, melyet a lipótvárosi káplán urnái, egyik beszédes 

* ') Erről mégis kétkedünk ; az egyház megengedi, hogy a szegénye-
ket, k ik minden hétköznapon dolgoznak, vasárnap is lehessen kihallgatni 
a tauuságtételnél. Valószínűleg ilyent ért a kedélyes tudósító. Szerk. 



jó barátomnál láttam, különös jegyzetben figyelmezteti a 
lelkipásztorokat a fejedelem születe's- s nevenapjának meg-
ünneplésére, mint a canoni jog mondja, in foro Ecclesiae. 
Van nekünk egy atyánk, ki május 5-én tar t ja nevenapját ; a 
directorium ugyan nem rendeli, hogy in foro Ecclesiae meg-
üljük, de ezt alkalmasint azért nem teszi, mert feltételezi, 
hogy ha mi laicus irászok nem feledjük, milyen nagy nap a 
május 5-e mostanában, a papok kevésbé fogják elfelejteni.1) 
Ugy vagyunk mi a mi szent atyánkkal , mint a fiatal ember 
szeretetének első tárgyával ; a vonzalmát titkolja, elrejteni 
akar ja , et bene facit mindaddig, mig a titkolódzás gyanút 
nem kelt a figyelőkben ; ekkor azonban kilépni köteles, 
érzelmeit igazolni, a világ előtt nyiltan bevallani, ezt a férfi 
becsület sürgeti. Szentatyánknak nevenapját mi eddig ün-
nepélyes istenitisztelettel, legalább mennyire ón tudom, meg 
nem ültük, noha őt szivünk mélyéből szerettük. Hála azon-
ban a mindenható Istennek, másképen lesz ezután. Nem 
tudjuk, visionak, jósló álomnak tart3uk-e, mit nem kis hite-
lességű kútfőből hallottunk. Ne méltóztassanak megindulni, 
miután én magam is örömre indultam, mivel csak hallomás-
ból beszélek, s laicus irász vagyok, aki a ,Religiot' ahol 
kapom, ott, mint az érett sárga körtét, beléig olva-
som. Hallottam tehát, és édesen, meghatottan hallottam a 
kedves jövőjű intézkedést, hogy Pesten ezután május 5-én, 
meddig IX. Piust az Isten élteti, nagy egyházi ünnepély 
leend. Hiszen prot. rokonaink lelkészük 25-ik évnapját 
ünnepélyesen megtartot ták ; miért ne tartanók meg mink is 
a szentatya nevenapját ? Ugy vagyunk tehát értesülve, hogy 
a jövő évben minden plébánia templomban, a szerzetes házak 
s egyetem templomában ünnepélyes istenitisztelet fog tar-
tatni, melyre a hiveket ajtóragaszokkal fogják figyelmez-
tetni, mint ez más ünnepélyeknél szokás. Mily kedves h i rez 
reám ! Ha l l j uk , hogy az iskolaigazgató körlevéllel fogja 
meghívni az elemi ifjúságot tanítóikkal zászlóik alatt a 
templomba; halljuk, miszerint a hitelemzők lelkes ifjú nö-
vendékeiket ezen ünnepre, mint szentatyánk nevenapjára 
eleve figyelmeztetendik; halljuk, miszerint a kath. gymnasiu-
mok praeparandiák, kath. fi s leányneveldék fel fognak szólit-
tatni, hogy az istenitiszteleten megjelenjenek: és helyesen, di-
csőén, mert ami katholikus csak ugy s annyiban katholikus, 
mennyiben a pápával tart ; ezen egyességet tehát be 
kell a világ előtt vallani. Halljuk, miszerint a kath. 
lapok szerkesztői személyzete, miután ezen ünnepre elő-
re figyelmeztették s megülésére felhívták előfizetőiket, 
szintén meg fognak jelenni ; halljuk, hogy a Szent-István s 
Szent-László-társulatok itteni tagjai díszruhában rovandják 
le szentatyánk iránti hálájukat ; halljuk, hogy több vidéki 
plébános, ki a pestiekkel érintkezésben van, hasonló előké-
születeket tesz. Ezeket halljuk, s könnyen is elhiszszük, 
hogy ugy lesz, — csak a kir. kath. egyetemről van némi két-
ségünk, miután ezt t. Salamon Ferencz ur, akadémiai tag, 
kath. jellegétől, rendeltetésétől meg akar ja fosztani, vagy 
legalább a hittani kar t tőle elutasítani. A jó egyetemnél pe-
dig különösen állnak a körülmények, prot. rokonaink fölötte 
sóvárognak a tanszékekre benne; az egyetemnél vagy másutt 
van egy befolyásos uri ember, kinek talán legnagyobb öröme 

' ) Nem téved-e ? A Directoriumban bent van : „sumatur Collecta 
pro papa, est enim dies onomastica Beatissimi Patr ia ." Szerk. 

volna, ha ott 32 prot. és 3 kath. tanár volna. Ki ezen ur, én 
nem mondhatom ; elég legyen, ha mondom, hogy a prot. 
rokonokat tólni szereti a tanszékekre, azért egyelőre Tolódi 
urnák nevezhetném. E r r e tehát Tamás vagyok, váljon a kir . 
kath. egyetemről valósul-e a visiom, vagy is a kapott hírem. 
Sajnálom, hogy én, csak jegyzője lehettem s nem egyszers-
mind indítványozója vagy legalább közreműködője ezen va-
lóban katholikus házias, családias, mert atyáról van szó — 
ünnepnek; egyébiránt repes lelkem örömében s biztosithatok 
mindenkit, miszerint feldíszített aranyos szárnyakkal ott 
lesz a Darázs is. r 

PECS, aug. 28. Ha a szentírás szavai szerint tisztelet 
illeti meg az öregséget, kétségen kivül eme tiszteletet ki-
váló mértékben fogjuk tanúsítani azok irányában, kik egy 
hosszú élet fáradságteljes napjaiban tehetségeik, szorgalmuk, 
igyekezetök összes erejét a r ra fordították, hogy mint ke-
resztények az egyház, s mint polgárok a haza javát előmoz-
dítsák. Igen, tisztelet és elismerés illeti meg azokat, k ik az 
ifjú kor legszebb szakában, melyet az öröm és élvezetnek 
szenteltetni óhajt a világ, a kora önmegtagadás r i tka eré-
nyeit gyakorolva, és még a nem tiltott örömökről is lemond-
va, előre tekintve, és mintegy előérzetével a jövő feladatá-
nak, törhetlen buzgalommal iparkodnak az ennek méltó 
betölthetésére szükséges kellékeket megszerezni , s kik 
midőn a természet és malaszt minden adományaival bőven 
ellátva jogosan tar that tak igényt kitüntetett állomásokra, 
szerényen, alázattal visszavonulva, s csak az elöljárók pa-
rancsában nyilatkozó Isten akara tának hódolva, léptek a 
számokra kijelelt kiválóbb helyekre A tisztes és érdemteljes 
öregség köteles tiszteletéről eme gondolatok a szokottnál 
inkább foglalkodtattak, midőn a tegnapi napon nm. és főt. 
Grirk György pécsi megyés püspöknek a pesti magyar kir. 
tudományegyetem hittani ka rának küldöttei által a félszá-
zados hittudori oklevél átadatott. 0 nagyméltósága a pesti 
központi papneveldének volt tagja, és a bevégzett hittudo-
mányi tanfolyam után, már 1815-ben augustus hava 19-én 
néhány hóval áldozárrá felszenteltetése előtt érdemesittetett 
a hittudori rangra A fiatal, feddhetetlen, példás életű áldo-
zár, a lelkipásztorkodás terén ugy, mint az általa különösen 
kedvelt hittanári pályán lelkesen működve, magára vonta 
főpásztora kiváló figyelmét, kinek csakhamar egész bizalmát 
birta. 1832-ben azon ünnepély alkalmával, midőn 1-ső Fe-
rencz császár és apostoli király uralkodásának 40-ik évfor-
dulata ületett meg, a hittudományi kar a fiatal oldalkanono-
kot bácsi főesperest és zsinati vizsgálót bokros érdemeinek 
elismeréseül a bekebelezett tudorok sorába igtatta. A kalo-
csai érseki megye papságának irántai lelkesült szeretete 
fényesen tanúskodik arról, mily lángbuzgalommal vitte ké-
sőbb, mint érseki és káptalani helyettnök és félsz, püspök a 
főmegye ügyeit, ennek java s virágzása mennyire feküdt 
szivén. De Isten ugy akarta, hogy főpapi erényeinek, atyai 
jóságának, istenes életének a pécsi megye is lehessen tanuja . 
13 éve , hogy e megye kormányát viszi, és mi tanúi 
voltunk annak valóban, hogy zajtalanul is sokat, tartósat 
lehet véghezvinni. A hittani kar e. i. dékánja, ki mint pécs-
megyei áldozár a félszázados babérral koszorúzandó főpapot 
üdvözölvén, atyjához volt szerencsés szólani, rövid, de mé-
lyen érzett szavakkal adott kifejezést az egyetem hittudo-



mányi kara hódoló tiszteletének, és a félszázadon át szerzett 
gazdag érdemeket ecsetelvén, nem mulaszthatta el különös 
súlyt fektetni arra, hogy ö nagyméltósága, ki maga egész 
életén át annyi szeretettel művelte az istenészetet, nem is 
mulasztott el semmit, hogy az eziránti szeretetet a szentély 
jövendő szolgáiban kegyes pártfogása által hathatósan elő-
mozdítsa. Midőn a szónok befejezésül nestori éveket kivánt 
a tudós főpapnak, és tek. s főt. Dulánszky Nándor hit-
tanár a ritka diszszel kiállított oklevelet átnyujtá, az ünne-
pélyre a püspöki lak fogadó termeibe gyülekezett káptalan 
tagjai, tanárok, lelkészek, és egyéb hivatalt viselő áldozá-
rok, ugy szintén világi vendégek kitörő éljenekkel csatlakoz-
tak e kívánathoz. O nagyméltóságának válaszszavaiból meg-
hatottan értettük meg azt, mit különben éltének minden 
tetteiből, mint nyitott könyvből tudtunk, hogy a tudományt, 
a kath. hittudományi, főleg azért becsülte, szerette legin-
kább, mert általa vezettetett, s nyert ujabb és ujabb ösztönt 
az igaz lelki élet kincseinek aknázására, általa juthatott a 
kimagyarázhatlan édességü gyümölcsök éldeletére. ,Qui fe-
cerit et docuerit/ ez volt elvei vezércsillaga, óhaja egy, hogy 
a tudomány az élettel párhuzamosan haladjon, s megegyez-
zék. Szép nap volt ez az aug. 27-e. A méltó főpap jegyesé-
nek, a székesegyháznak felavatási ünnepét ültük, s ugyanaz 
nap a tudományegyetem neveltjének, kire méltán büszke, 
ujabb babért tűzött homlokára. Viruljon e babér még igen 
soká, lépjen vele feldíszítve néhány hó múlván az oltárhoz, 
melynél arany miséjét fogja mondani, és mint félszázados 
misés és tudor legyen ezután is mint eddig volt a kath. hit-
tudomány és papi erények őre, papjainak és híveinek boldo-
gítója, teljesedjék raj ta mindaz, mit e szép napon vendég-
szerető asztalánál helyettnöke a káptalannak, a hittani kar 
küldöttei az egyetemnek, és az ünnepi hitszónok a külpap-
ságának nevében kivánt. Az általa másfélszázad szünete 
után megújított megyei zsinat, a kisebb papnevelde, a szel-
lemi élet felvirágoztatására irányzott missiok és lelki gya-
korlatok, és egyéb apostoli buzgalma által létesített müvek 
késő századok után is tanúskodni fognak arról, hogy Girk 
György pécsi püspök a Rudnay-ak, Szepesiek és Scytovsz-
kyak méltó utódja volt. 

KONSTANTINÁPOLY, jul. 31-én. Ismeretes, hogy 
egy bizottmány alakíttatott, melyben a nagy hatalmasságok 
képviselői a moldvaoláhországi zárdák birtokainak jogczi-
meit valának vizsgálat alá vonandók. Ennek ülései nem rég 
újra megnyittattak, és Cousa fejedelem képviselője Negri 
ur kijelenté, hogy azon helyzetben van, mikint most több 
pont felől bővebb felvilágosításokat adhat és kimutathatja, 
hogy a konstantinápolyi görög-nem-egyesült patriarchának 
e tárgyra vonatkozó adatai hibásak, mind a jogczim, mind 
a zárdák jövedelmére nézve. Negri ugy látszik szavát tar-
totta, és a patriarcha meghökkent, ujabb tiltakozást nyújtott 
be a photianus egyház feje, melyet az alexandriai, antiochiai, 
jeruzsálemi patriarchák, az athosi, és a sinai zárdák főnökei 
aláirtak. Az aláirtak megütközésöket fejezik ki afölött, 
hogy a franczia külügyminister egy dipl. okmányban kije-
lenté, mikint a párisi békét (1856) aláirt hatalmasságokkal 
egyetértve a moldvaoláhországi kormány kárpótlás mellett a 
nevezett zárdák birtokába lépend. Ily nyilatkozat — mond-
j ák a patriarchák — azon perczben, midőn alulírták az 

1864 maj. 29-én jegyzőkönyvben kimondottak végrehajtását 
várták, ahol t. i. kijelentetett, hogy a Cousa fejedelem által 
történt elkobozások semmiseknek tekintendők, a fájdalom 
serlegét egészen megtölté. Alulírtak kinyilatkoztatják 1-ör, 
mikint vallási meggyöződésök és kötelességérzetök meg nem 
engedi, hogy az egyházi javak elsajátításába, habár kárpót-
lás mellett is, beleegyezzenek; 2-or egész tisztelettel a magas 
porta, és a hatalmasságok tudomására ju t ta t ják szilárd el-
határozásukat, semmiféle viszonyba nem lépni a bizott-
mánynyal, melynek czélja a moldvaoláhországi zárdák el-
kobzott javaiérti kárpótlás fölött intézkedni. — A görög 
nem egyesültek védik magokat azon vádak és szemrehányá-
sok ellen is, melyeket nekik Preisensé ur egy franczia utazó 
tett. Védő hosszú czikkben számítja fel azon müveket, melye-
ket a görög-orosz propaganda állítólag üdvösen létesített. 
Ha hinni lehet, szerinte zárdáinkban a szerzetesi élet sza-
bályszerüleg vitetik, az oktatás tanodáikban halad, a szere-
tet a zarándokok és betegek szükségeit fedezni iparkodik, 
és a jeruzsálemi nyomdából több hasznos könyv került ki. 
Különben, mily álmakban ringatják magokat a photianusok, 
s mennyire felfuvalkodottak, megmutatta legújabban egy val-
lási szertartás leírása, mely Uj-Yorkban Amerikában történt 
mart. 2-án. Szerintök az egyesült-államok protestáns pászto-
rainak egy föbbike a yankék rokonszenvét az oroszok 
irányában nyíltan akarta kifejezni. Poter Horácz Agapiosnak, 
egy görög áldozárnak a város egyik prot. templomát adta 
által, hogy ott görög szertartás szerint misét mondhasson, 
melyre oroszok és protestáns amerikaiak egész testvéries-
séggel jelentek meg. A levélben, melyet a prot. pastor az 
orosz papnak irt, felhívás van benső szövetségre, és a kon-
stantinápolyi lap amerikai levelezője e körülményre nagy 
súlyt fektet, és kedvtelten irja azon varázshatást, melyet a 
liturgia a jelenlevőkre gyakorolt. Az uj világ — mondja a 
levelező — először hallotta „qui ex patre procedit" egyszerű 
szavaiban a „filioque" hitágozat elleni tiltakozást. íme a 
photianus szakadárság felfuvalkodottsága, másrészt a protes-
táns türelem különössége, mely szövetkezni akar legellenté-
tesebb alapokon nyugvó egyház hiveivel. — A „Palinge-
nesie" görög lap hirdeti, hogy Renan elhagyta már Görög-
országot, és megszabadított nem épen kedves jelenlététől. — 
A Duna vidékéről jó híreink vannak. A rustsuki basa pártolja 
a katholikus bolgárokat, kik nem akar ják többé a konstan-
tinápolyi görög patriarcha által rájok rovott igazságtalan 
adót fizetni. Rustsukban az egyesültek vallási érdekeinek 
védelmére uj lap alapittatott. 

CALCUTTA, jul. 10-én. Van-Heule calcuttai apóst, 
helyettnök haláláról Van der Hryf t küldér egyik szerzetes-
társát Európában imigy tudósítja. „Nem tudom mily szava-
kat használjak azon borzasztó csapás kifejezésére, mely mis-
sionkat érte. Elvesztette főnökét, és vele mindazon szép 
remények, melyek missiónk felvirágoztatására vonatkoztak, 
eltűnni látszanak. Tegnap (jun. 9-én) este 9 '/2 órakor 3 órai 
betegség után agyszélhüdésben meghalt annyira tisztelt és 
szeretett atyánk Van-Heule Ágoston. Csütörtök este még 
collegiumunkba jött, hogy tágas udvarunk üdítő legét szíjjá, 
melyet lakában nélkülözött, más nap azon időben már halá-
los baj érte; mi hivattunk, hogy haláltusájának tanúi legyünk. 
Leirni azt, mit ekkor éreztem, lehetetlen; mert lehetetlen-
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nek hivém, hogy megtörténjék, mi gyászba borította összes 
katholikusainkat. De mondani fogja tán, és kérdezni, melyek 
a körülmények, mi okozta e hirtelenül jött bajt, é3 halált? 
Oka tisztelendő testvérünk az, hogy Isten missiónkat vagy 
megbüntetni vagy megpróbálni akarta. Mielőtt a hitetlenek 
megtéritethetnének, Isten áldozatokat kíván tőlünk, és mi-
lyen áldozatokat ! Hosszú lenne ezeket felszámlálni. Ha az 
elhunyt betegségének természetes okairól akar tudni vala-
mit, nem csalódom, ha azt mondom, hogy azt vicariatusa 
gondjai és ezer bajai okozták. Beszélvén vele előtte való 
nap, megértettem, miszerint hosszabb idő óta nyugtalan éjje-
lei voltak, melyeken át ezer meg ezer eszme villant fel agyá-
ban a missio sorsára nézve. Ehez járul éghajlatunk irtóza-
tos hősége. Pénteken 51/2 órakor délután Vos atyát hivatta, 
elküldvén őt a város egy tehetős urához némely nehézségek 
kegyenlitése végett. 6 órakor Carhanebe atya lapot hozott 
neki, melyet székén ülve olvasott. Egy kevéssel utána na-
gyokat köhintett, felkelt, nyugágya felé közelgetett. .Önnek 
láza van főtisztelendő u r / szólt hozzá. C. ,Igen, erős láz.' 
Ez volt utolsó szava. Ezentúl eszméletlenül maradt. Az or-
vosok érvágást, mustárt, jeget alkalmaztak, de haszontala-
nul. Ekkor léptem én be. Feladták neki az utolsó kenet 
szentségét, este 9 % órakor halva volt. Reá nézve „laqueus 
contritus est," ő megkapta jutalmát nemes áldozatáért, és 
igy beteljesedett, mit nekem mondott : „előre érzem, hogy 
én Calcuttában öt hónapnál tovább élni nem fogok." 

LONDON, aug. 29-én. A ,Globe' azon czikke, mely a 
gyermekgyilkosságról Angliában szólott, roppant benyomást 
tőn a continensen. Megszoktuk már Angolhont politikai és 
anyagi tekintetben mintaállamnak neveztetni, és tartatni; 
de megfelejtkeznek társadalmi viszonyairól, melyek sok 
tekintetben rettentők. A gyermekgyilkolások hivatalosan ki-
mutatott száma felrúg 6506-ra az 1863-ik évi számitás sze-
rint, de a hivatalosan ki nem mutatott eseteket biztosan 
ugyanennyire tehetni, úgyhogy egy évre körülbelől 13,000 
gyermek esik e bűnnek áldozatul, mert hány gyermekhalál 
van, mely természetes oknak tudatik be, és mégis azon sorba 
számítandó ? Ópiumot adnak a gyermekeknek az anyák, 
különösen a gyári városokban, és igy lassan működő méreg 
által gyilkolják meg. A .szülék biztosítják gyermekeiket 
úgynevezett temetkezési egyleteknél, melyeknek hetenkint 
csekély összegecskét fizetnek, és gyermekeik halála eseté-
ben 3 — 5 font sterlinget kapnak ; miután azonban a temet-
kezési költségek ezen összegnek alig harmadába kerülnek, 
a szülék számára nyeremény mutatkozik a gyermek halálá-
ból, és számos esetben gyilkolásra ösztönöz. Az is megtörté-
nik, hogy ily gyermeket több egyletnél biztosítják. Észre-
vették továbbá, hogy a figyermekeknek, mint amelyek szü-
leiknek hasznot hajthatnak, inkább kegyelmeznek mint a 
leánygyermekeknek. 

IRODALOM. 
Emlékkönyv. (Folyt.) 

X. 
Az egri megyei papság irodalmi munkálkodása. 

Összeállította Ihász Gábor érseki vall. fineveldei igazgató és 
hitelemező. 

E czikk érdekességének felmutatására legczélsze-
rübbnek látjuk magának az Írónak előszavait idézni. 

„Midőn az egri megye főpásztora félszázados áldozár-
ságát ezen talán nem egészen mulandó irodalmi emléklapok-
kal is ünnepli, méltán megemlékezhetünk a megyei papság 
irodalmi munkásságáról is ; annál inkább, mert egyszersmind 
némi kis adatokkal is reménylünk járulhatni a hazai, nem-
zeti, s egyházi tudomány s irodalom könyvészetéhez, — 
bibliographiájához, — az által, ha itt többek munkái czimét, 
mennyire azokat ismerjük, s rövid idő alatt ki fürkésznünk 
sikerült, összeállitjuk. 

Azon kitűnő tudományu főpásztorok, kik az egri me-
gye székén ültenek, amint virágzó nevelő és tanitó intéze-
tekkel és tudományos iskolákkal gazdagították székváro-
sukat: ugy a megye papsága tudományos és irodalmi mun-
kálkodásának is nem csekély lendületet adtanak. 

Elég legyen csak a későbbi korból tudományuk és 
irodalmi érdemeik vagy iskolák alapitása által a történelem-
ben maguknak fényes nevet kivivott főpásztorainkat, mint 
Oláhot, Verancsisot, Telekesyt, Barkóczyt , Eszterházyt, 
Fuchsot, Fischert, Pyrkert , Bartakovicsot említenünk. És ha 
mégis a múltból csak itt-ott tudunk néhány irodalmi emléket 
felmutatni : ugy ebben fájdalommal osztjuk hazai irodalmunk 
szomorú állapota közös hiányát. 

Annál élénkebb irodalmi termelést mutatott itt is az 
ujabb, a mai kor, mit méltán utóbbi főpásztorainknak, s ne-
vezetesen épen ünnepelt főpásztorunknak köszönhetünk, 
amint magas belátásával, és nagy lelki segélyével a szellemi 
erőknek lendületet adott, azokat nevelni, s összpontosítani 
ügyekezett. 

Az ő keze ültette s ápolta ezen mező számos növényeit 
is, méltán hódolunk tehát neki termékeivel." 

Az iró egész betürendü névsorban adja át az utókor-
nak ez érseki megye irodalmi tagjainak névsorát, nemcsak 
az ujabb, de, mennyire lehetett, a régibb korból is ; mely 
névsort, s az általok müveit irodalmi s tudományos tért, ha 
végig fut ja az olvasó, láthat közöttök számos választottakat 
a főpásztori stallumtól kezdve a hyerarchiai s egyéb egyházi 
élet minden fokozatában le egész az iskola padja mellett 
ülő növendékpapig, kik a tudományosságnak vértjével fel-
övedzve, az irodalmi térnek minden regióit beszárnyalva 
foglalkozának, s nemcsak a theologia s egyházi szónoklat, 
melyre ex professo hivatva valának, de az összes tudomány 
mindennemű mezein bőséges irodalmi termelésekkel jeleske-
dének s jeleskednek ; kik között mai napig velük együtt 
született lantosokat is találunk, kik az egyházi, s világi la-
tin, magyar és német költészet virágaival ügyekezének 
amazoknak seregében az irodalom széles téréit ékesíteni. 

A registraló iró maga is bevallja czikke végén, hogy 
az általa ott felmutatott lajstrom még nem egész ; ennélfogva 
annak némi kiegészítéséhez magunk is szolgálunk egy pár 
adattal. 

Különösen Szent-Mihályi Mihály egykori boczonádi 
plébános régibb Írónkra nézve megjegyezzük : van még neki 
egy a köznép kezén mostanság is forgó igen hasznos, itt 
fel nem emiitett munkája is, melynek czime: H á z i o r v o s -
s á g o k ; megjelent Váczon 1791-ben. 

Csuka Istvánra, egykori jákóhalmi plébánosra : hátra 
maradt s kéziratban szétszórt irományai között van egy 
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népszerű K á t é is, mely egykoron a jászplebániák elemi is-
koláiban divatban is volt. 

Ugy hiszszük felemlithető Laszlarik Károly a kedves 
lyricus költő is, ki 1830 —1840 között növendékpap korá-
ban az akkori szépirodalmi lapokban saját neve, s Földi és 
Bérczhavi álnevek alatt nagy költői hivatást eláruló, tiszta 
müveit magyar nyelvészettel, s emelkedett költői lélekkel 
irt sok szép versezeteket adott k i , s magának a költő 
érseknek, P y r k e r n e k is a figyelmét magára vonta, s megbí-
zásából az E g r i f ü r d ő k ismertetésénél aestheticai szem-
pontból Ege r t s vidékét irta. 

Jász-Berényben egy pár évi káplánság után 1840 körül 
halt el sokak méltó fájdalmára; irodalmi érdemei méltánylá-
sául volt iskola társai sírja fölé egy emlékkeresztet állíttat-
tak . Maradt utána egy töredék Klopstock Messiásából is az 
Athaeneumban. 

Az iró e fáradságos munkáér t az irodalmi történet ne-
vében méltán megérdemli a köszönetet. (Vége köv.) 

Tariczky Endre. 

VEGYESEK. 
Megjelent m. s főt. Simor János győri püspök ur párt-

fogása mellett „Győri történelmi és régészeti füzetek IV-ik 
kötetének 1 füzet je ," melynek tartalmát képezi : Paur Iván 
az Instituto di corrispondenza archeologica, — Gyárfás J . a 
Jász-Kunság történetéhez a 16 és 17 századból, — F r a n k i 
Vilmos, a bécsi békekötés 1606-ban, — Radvánszky Béla, 
Erdélyi országgyűlési végzetek, — Ebenhőch F. , Koronczó 
története, — Szontagh Dániel, magyar nők okmánytára, — 
Csery J . , Karpona város története, — Ráth Károly, a győri 
káptalan által kiadott okmányok, — és Szathmáry K , Rá-
kóczy Zs. adományozása, jeles értekezletek. Mint a pártfogó 
nagy neve, mint az értekezletek belbecse pártfogásra méltó-
nak bizonyítja e tudományos vállalatot minden hazafinál. 

F t . Horváth La jos , győrujvárosi plébános jeles és 
lelkes nyilatkozatot, illetőleg czáfolatot közöl a Győri Köz-
lönyben ngys. Hyr t l bécsi egyetem ez évi rectorának az 
egyetem 500 évi ünnepén mondott beszédjéhez egy bécsi le-
velezőtől közlött keresztényellenes tudósítására A Gy. K. 
szerkesztője hozzá teszi, hogy a bécsi levelezőnek észrevéte-
leit is fogja közleni ezen nyilatkozatra : mi tanácsolnék a 
munkás szerkesztőnek, parancsolja tudósítóját, hogy tanulja 
meg : Credo in unum Deum stb. 

Mi magyarok érdekkel olvassuk a pesti lapok vitáit 
némely bécsiek ellen hazánk és nemzetünk jogai körül. A 
nyugodt és nemes hang, mely magyar lapjainkban uralkodik, 
a jogönérzetnek kifejezést ád, s egyszersmind neveli is. A 
P . Napló (202 sz.) hazánk jogait érvényeseknek mondja, ha-
bár a 15 év alatti kormányzás tagadta is azokat. A bécsiek 
ezen 15 év alatt szerzett jogaikra hivatkoznak, mondván : 
egyik jog nem lehet roszabb mint a másik, csak azért, mivel 
néhány évvel ifjabb. E r r e a P. Napló : „Lehet-e a jogfogla-
lás, a hódítás, az elsajátítás számára kényelmesebb tant for-
mulázni?" — Lapjaink tehát nem tekintik elveszettnek 
jogainkat , azért, mivel a nagyobb erő, azokat mellőzte s he-
lyökbe ült ; mi kérdjük, hogyan lehessen azon lapoknak a 
pápa fejedelmi jogait vesztet teknek tekinteni, azért, mivel 
a nagyobb forradalmi és hadi erő mellőzte ezeket és helyökbe 
ü l t? Amit kárhoztatnak a bécsieknél, miért nem kárhoztat-
j á k a turini-florenczieknél ? Amit védenek Pesten, jogot az 
erő és néhány évi usus ellen, miért nem védik Romában ? 
A jog oly becsű Romában, mint Pesten. Aki a jogot Romá-

ban tapodja, Pesten pedig élteti, magának ellenmond. Nem 
fogadjuk el a bécsi lapok által emlegetett 4 éves jogot a mi 
1000 jogunkkal szemben; hogyan fogadhatjuk el az olasz 
forradalom 5 éves jogát, ha erről lehet szó, a romai szentszék 
1000 jogával szemközt ? Óhajtanok, hogy magyar lapjaink 
vezérczikkeit azoknak külföldi szemléje ne czáfolja; óhajta-
nok, hogy ha szilárd közjogokról szólnak, szavuk- s okos-
kodásokon a jogszeretet azonnal felismertessék. 

Secchi jezsuita atya, a romai csillagda igazgatója aug. 
5. 6-án szakadatlan figyelemmel kisérte a napnak ujabban 
felmerült óriás foltját, melynek sebes változásai őt mindin-
kább megerősítették előbb nyilvánított véleményében, hogy 
a nap tűzi test, tüzlégkörrel körülvéve, mely önmagából 
önti a világosságot. A foltok szerinte ezen tüzlégkörnek 
véknyulásai, vagy épen szakadásai, melyen keresztül a nap-
nak testét láthatni, mely ilyenkor foltalakot mutat. A folt 
tehát láttünemény, mely a tiizlégkör hiányát mutat ja azon 
a ponton. — Secchi jezsuita, Romában búvárkodik, sok fel-
fedezést tett : hogyan lehetne tehát a kath. egyház a termé-
szettani vizsgálódásoknak ellensége ? 

Butler éjszakamerikai tábornok hivatalos jelentése a 
tábori papokról ez volt : „ E g y jó tábori pap megbecsülhe-
tetlen, de a rosz tábori pap csapás. Ki kell jelentenem, hogy 
hadseregem papjai nem értek annyit, mennyibe kerültek. 
Legjobbnak tartanám, ha minden dandárnak csak egy papja 
volna. De azt is kénytelen vagyok megvallani, hogy nem ta-
láltam kath. tábori papot, aki elhanyagolta volna kötelessé-
gét. É n dandáronkint egy papot kivánok, de kivételt teszek 
a kath. tábori papokra, kiket minden ezredhez kivánok, mi-
után sok a teendöjök, s teljesitik is azokat, amint erről 
meggyőződtem. De ezt a más vallású tábori papokról épen 
nem mondhatom. Emlékszem, hogy egy gyei találkozva, 
kérdeztem : ,tábori pap ön ?' ,Igen,' s ezt előbb betűszedő-
nek ismertem." A schleswigi hadjárat is hasonlót mutatott . 

Hur te r Fr idr ik , I I I Incze, 11 Ferdinand, Austriai Má-
ria stb. örökbecsű müveknek irója, aug. 27-én, sz. Ágoston 
püspök vigélyén Grätzban, mint ajtatos kath. meghalt éle-
tének 79-ik évében. Mint sz. Ágoston, Hurter is tévelyben 
született Schaffhausenben 1787 mart. 19-én. Mint prot. pré-
dikátor, később antistes a kath. ügyeknek védője, előmoz-
dítója volt. Midőn 1839-ben Bécsbe rándult, egy kath. tem-
plomban gróf Enzenberggel szentmisén jelen volt. Az ellene 
kitört üldözésekre e tény riadó volt. Hurter azonban még 
antistes maradt, 1844 jul. 21-én Romában kath. hitre tért, s 
Bécsbe jött , hol mint birodalmi történetiró dolgozott. Sok 
egyleteknek elnöke sok érdemet szerzett magának, me-
lyeknek jutalmát már megkapta. Requiescat in pace. 

Babel tornyának nyolcz emeletéből máig felmaradt 
két emeletü maradványára egy jezsuita atya keresztet tű-
zött fel. A torony négyszögben épült 87 öl hosszában egy 
oldalon, téglái finom agyagból, fehérre égetve, szögirással 
jelezve mindenik. Közel van egy gazdag szurokforrás, mely-
nek folyama egy tóba gyiil össze, s időnkint a lakosok által 
meggyujtat ik, hogy a szomszéd édes vizű folyót meg ne 
rontsa. A franczia consul nagy kisérettel látogatta meg ez 
évben e helyeket. Zarándok-csoportok j á rnak máig is Da-
niel, Jónás, Micheas, Nahum sírjához ; — Salmanasar 
által fogságba vitt zsidók utódjai máig ott laknak, Jeruzsá-
lemből visszatért zsidók és a samariaiak közötti majdnem 
3000 éves gyűlölet fönáll. — Semiramis palotáinak marad-
ványai egy a völgyre uralkodó dombon láthatók ; különös 
figyelmet forditott a consul az arbellai ütközet helyére, hol 
Darius a dombokat egyengettette, hogy nagy számú lovas-
ságát kifejthesse. A hely máig is babelnyelvü, török, perzsa, 
zsidó, tatár, európai együtt l aknak ; az élet egészen pa-
triarchal. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Pesten, September 13-án. II. Félév. 1865. 
TARTALOM : Az egyházi szónoklatról. — Szerény 

javaslat megyei névkönyveinkre nézve. Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

„Az egyházi szónoklatról." 
Az egyházi szónoklás- vCg^is a prédikálásnál 

nem annyira a szónoki tehetség, vagy a szónoklati 
ügyesség (mint mesterség vagy is művészet) jön 
tekintetbe; hanem inkább maga a szónok sze-
mélye. S miután mint fentebb kimutattuk, az. ami a 
hitszónokot képezi, nem más mint az apostoli szel-
lem, benső szent buzgalom, ennélfogva ama kellé-
kekről, azaz erényekről kell leginkább gondoskod-
nunk, s előadásunkban azokat legelőbb kiemelnünk, 
amelyek azon apostoli szellemet szülik és jellemzik. 
— Első pillanatra majdnem fölöslegesnek látszik, 
bővebben akarni szólni ezekről, miután mintegy 
magától értetődik, hogy e tulajdonok a hitszónok 
személyére nézve: a szent élet, az alázatosság, az 
imabuzgóság, s Isten iránti szívbeli forró szeretet; 
— de mi ugy vagyunk meggyőződve, hogy épen 
ezen tulajdonokra, úgymint a kérdéses apostoli 
szellem s benső buzgalom főkellékeire, a legnagyobb 
súlyt kell fektetni a homiletica tanításánál, misze-
rint azok fontosságát és szükségességét a legmé-
lyebben véssük be a jövendő egyházi szónokok szi-
vébe. Más ugyanis tudni valamit, s más áthatva 
lenni attól, amit tudunk; — s ez utóbbi az, ami itt 
szükséges. Amily fontos, s elkertilhetleniil szükséges 
a jó s igaz keresztény élethez az, hogy valaki az 
örök igazságokat necsak tudja, hanem azokat meg 
is szívlelje, azaz azoktól áthatva is legyen : szintoly 
fontos és szükséges a hitszónokra nézve, hogy azon 
apostoli tulajdonokat, erényeket, melyektől a jó hit-
szónoklat föltételeztetik, necsak ismerje, hanem szi-
vére is vegye s gyakorolja, — igen, csakis ily mó-
don elrendezett homileticai kiképzéstől remélhetünk 
jövőre minden jót, ha t. i. az Isten igéjének jövő 
hirnökei ezen apostoli szellemtől áthatva, mint igazi 
Isten követei, s szent szónokok lépnek ki a világba! 

— Sőt ezen állitásunkat magok a puszta rhetoricai 

szabályok is erősítik. Nemde ezek szerint is a szó-
noki tehetség emelkedik vagy apad aszerint, amint 
a szónokban az érzelem magasztossága, a szép, jó, 
és szent iránti benső buzgalom, az akarat ereje és 
nemessége emelkedik vagy apad ? (A szenvedélyből, 
fölindulásból eredt nagy szónoklatok, melyek a 
szóló által magában mesterségesen előidézett hévből 
származnak, csak meteorok gyanáut tekinthetőd, 
melyek csakhamar visszasülyednek ismét nemte-
lenségökbe vagy ürességökbe.) A puszta szónoki 
tehetség még soha sem szolgáltatott maga magának 
biztos támaszt, ha az egyszersmind erénynyel is páro-
sulva nem volt. Igen szépen jegyzi meg Laurentielk?) 
„a szellemi eredmények (productiók) vizsgálásánál 
láthatni, hogy az isteni gondviselés csudálatos mű-
ködése által, ami az embert jóvá és boldoggá teszi, 
ugyanaz egyszersmind az ő szellemének termékeny-
séget, s tetteinek magasztosságot kölcsönöz. Való-
ban a tudományok legnagyobb dicsősége s megtisz-
teltetése abban fekszik: hogy az észtehetséget a 
czélhoz, vagy is a tökélyhez addig el nem juttatják, 
amig az erényhez nem vezetik. E csudálatraméltó 
törvénye a „szépnek" a szónoklatra nézve is kivétel 
nélkül áll." — Mennyivel inkább áll az tehát az 
egyházi szónoklatra nézve, mely minden más szó-
noklatnál végtelenül magasabban áll! — S hol is 
volna enélkül, a szivnek az isteniektőli áthatottsága 
nélkül, a szent beszédnek megkülönböztető jele — 
distinctivuina, — „a kenet, az unctio" ? s hol volna 
tekintve az egyházi szónoklat végczélját, eredmé-
nyének első és utolsó föltétele : „az isteni áldás" ? 
— Örökké igaz marad tehát: hogy Isten egyházá-
ban a legjobb szónok, nem a legnagyobb szónok, 
hanem a legnagyobb szent! (Folyt.) 

Gyurikovics Mátyás. 

Szerény javaslat megyei névkönyveinkre nézve. 
Az 1865 év végéhez közeledvén, mint máskor ugy je-

lenleg is a jövő esztendei naptárt szoktuk lapozgatni, mint-
egy kíváncsian szellőztetni óhajtván a 365 függönyt, mely 

') De l'étude et dé l'enseignement des lettres. Avertis-
sement. 
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ama napsorozatot titokteljesen borítja, úgyhogy még e függö-
nyökről sem tudhatjuk, vörös vagy fekete színben fognak-e 
előtűnni. U j naptár az egyetemes érdek miatt legkeresettebb 
czikk levén, a kalendáriumi szak, mainap csak maga képez 
egy irodalmat, melyben a műveltség, ízlés, életirány, foglal-
kozás, lélekhangulat minden nemes foka és színe képviselve 
van. Hogy ezen adalék — mely fejedelmi geneologiák, stati-
stikai adatok, versezetek, beszélyek, tanácsok, adomák, gaz-
dászati, titkári, ügyvédi, számolási, vásári útmutatásokból 
állván — a fődolgot a napmutatót csaknem kiszorítja saját 
házából, kiki főleg az almanachokban láthatja. 

Midőn több év előtt ft. Ocsovszky Ferencz pápai ka-
marás s primás-fökáptalani könyvtárnok ur átalánosan el-
ismert szívessége által az esztergomi főegyházi könyvtárt, 
melyet akkor csak imént ö rendezett vala, megtekinteni 
szerencsés voltam, föltűnt a többi közt e főmegye névtárai-
nak is eredeti alakja ; ha nem csalódom M. Teréz király első 
éveibe esnek a legelső példányok, s onnan idáig a 16-rét 
formátum mint orgonasipok a jelen 8-rétig emelkednek s 
tömbösülnek. Nevezetes még, hogy e könyvecskék kezdetben 
inkább mint nap- névtárak akartak lenni, mert a főmegyei 
személyzet második helyen mint csatolmány jelenik meg igen 
szerény, sovány alakban. Századunkban azonban a személy-
zet s statistikai adatok elsőségre vergődtek ; a naptár egyet-
len lapra szorulva függelékké lőn, s végre még innen is 
kipusztult, úgyhogy ma az eredeti naptárban a naptárnak 
már sem nyoma sem neve. Fölös is lenne directoriumaink 
mellett. 

Es névtáraink mégis sok kézen forognak ; nemcsak 
egyháziak de világiak is koptatják kiváncsiságból, a hiva-
talos ügyekben némi kénytelenségből is. Mi az első indokból 
olvasókat illeti, sokszor elcsudálkoztam azon szorgalmon, 
melylyel némely fiatal s öreg is csüggni tudott órahosszig ez 
igazi váz-iratokon. Az Ízlések különfélék. Nekem azonban 
egy szerény inditványom lenne, mely még sokkal jobb íz-
lésnek is megfelelne, s mi több: megyei névkönyveinket, 
melyek mint tudjuk világiaink irószekrényében is csaknem 
nélkülözhetlenek, mind ezek mind magunk nagyobb épülé-
sére alkalmazhatná. Miután a névtárak, habár püspöki hely-
benhagyással jönnek ki, mégsem püspöki iratok, úgymint 
melyet rendesen a megyei iroda szerkeszt s ad ki, hogy ked-
veskedjék a papi s világi közönségnek, nem vélek elkövetni 
bitorlást ha mondom : hogy papi névtáraink lehetnének ok-
levelei isteni küldetésünknek s évkönyvei e küldetés legú-
jabb sikereinek, áldásainak. Engedelmet e nézet gyakorlati 
kifejtésére ! 

Mindazon czimek, melyek eddigi névtárainkban jogo-
san előfordulnak, nem tehetik akár mi reánk, akár bárki 
másra azon figyelmet s tiszteletet gerjesztő hatást, melyet 
tenne isteni mesterünk s a 18 százados egyházhozi viszo-
nyunknak kellő ábrázolása, mit ekkint kisértenék meg : 
hogy mindjárt a 

névtár czimlapján egy művészileg is szép képben 
láttatnám fönt égben az Atyát (jobbját kedvtelten Fiára ter-
jesztve,) Fiát közepén egy magasb hegytetőn apostolaival, 
Péterrel szemközt, amint baljával égre mutat, jobbjával 
kulcsokat nyújt oda ; lábaik alá érne a keresztfa, mely egy 
másik kisebb helyről nyúlnék föl, csaknem oda az Üdvözítő 

s apostolok lábához. E keresztfa tövében ismét fénylenék 
sziklaháton sz. Péter bazilikája, alább és előtte tán országos 
jelentésű esztergomi bazilikánk, melyet jobbra s balra a 
többi székesegyházak vagy kört vagy négyszögöt képezné-
nek, az első Romát mint középpontot, a másik az egyházat, 
mint várat, vagy jól rendezett tábort ábrázván. Az egész 
jelenet égből a Szentlélektől leragyogó sugárfényben úsznék, 
mely tehát az apostolokra, (a keresztfára ezt körülkörül 
meg is dicsőítve) s innen az egyház jelképére esnék. Ily 
képet egyszer mindenkorra az összes egyházirend könnyen 
készíttethetne. 

2. lapon állna, magyarul — mert a névkönyveknek 
érthetőknek kellene lenni ezentúli tartalmuk miatt, — szép 
nagy betűkkel : Jézus Krisztusnak, az örök Isten örök egy-
szülötte, s a szeplőtlen Szűz Mária Fiának, a világ Üdvözí-
tőjének, világosságának, életének, lelkeink püspökének, 
egyháza láthatlan főpásztorának, ki velünk van mindennap 
a világ végéig, ki Jézusunk ma és holnap s mindig Urunk-
nak, Istenünknek az Atya s Szentlélekkel együtt határtalan 
imádás ! szeretet ! engedelmesség ! mindörökké ! Mai névtá-
rainkban Istenről, Megváltónkról szó sincs, kivévén a püs-
pöki czimlapon ; Dei et Ap. S. gratia. 

3. lap : Krisztus U. első küldöttei a világ minden nem-
zeteihez, kiket azon hatalommal ruházott föl, melylyel őt 
Atyja küldötte. Apostolok névsora. Alább sz Pál, Barnabás, 
s akiket sz. irásilag s liagyományílag ismerünk, mint aposto-
lok által szentelt s küldött püspököket : sz. Márk, Evód, 
Ignácz, Timóth, Titus, stb — következnének kellő meg-
jegyzéssel. 

4. lap. Azon szikla-apostolnak, kire Urunk anyaszen-
tegyházát mindenkorra építette, s kit távozta után egyedüli 
egyetemes helytartója látható főpásztorául rendelt, sz. Pé-
ternek mint első romai pápának 18 század alatti folytonos 
utódai : a romai pápák 3 oszlopban, századok szerint meg-
különböztetve 2 lapot töltenének be. 

6. lapon állandna a pápa, ki alatt a megye első püs-
pöke kezdé utódai gyürüzetét, s ezen gyürüzet ily beveze-
téssel: N. pápa, ki — évben N. megyét egyházilag szentesítve 
N. N. első püspököt fogadta részesül ez egyházrész kormány-
zatában ; kinek utódjai ezek: 

7. Jelen áldott főpásztora megyénknek, kit ő Szentsége 
N. N. pápa egyházjogilag megerősített, vagy bibornokká ne-
vezett ekkor N. N. t. cz. 

8. Romában a világegyház fő kormányában ő Szentsége 
jelenkori főtanácsa, fősegédjei a bibornoktest. 

9. Főt. püspökünknek a megyei kormáuyban, bírói 
tisztjében a) fősegédjei a helynök, s székeskáptalan tagjai : 

10. Ft . püsp. a m. kor. b. tiszt, b) másodsegédjei : az 
udvari iroda s sz. széki papság — egyenkint. 

11. Ft . püsp. a 100,000 lélek örök üdvre vezérlésében 
c) lelkipásztori helyettesei s segédjei összesen 200 pleb. 
50 káplán. 

12. Ezen plébániák 5 főesperesi s 10 alesperesi kerületre 
osztva, híveik fiókegyházaik papjaikkal, egyenkint igy kö-
vetkeznek : I. Esztergomvár — stb. mint eddigi névköny-
veinkben, azon kis változtatással mégis : hogy minden főes-
perességet igy előzményeznék: N. N. esperességben Krisztus 
kedves hívei fölött atyáskodnak e plébános urak : 



Következnének a megye többi hivatalaiban, papnevel-
dék, convictusokban működök nevei. 

A megye activ személyzetét a különféle méltóságok, 
czimek birtokosai váltanák föl, kik a megyével esetleges, 
régészeti, joghatósági vagy territoriális kapocsban állanak. 
— Szerzetesrendek igy volnának bemutatandók : Isteni mes-
terünk evangeliumi tökélyre vezető tanácsainak követésére 
egyesült sz. társulatok e megye határában. Névszerint: 
firendek, sz. Benedek apát szabályai szerint stb. Nörend, vagy 
társulat Paulai sz. Vincze szabályai szerint stb. — Epenséggel 
nem barátja az uton útfélen kitörő pietismusnak, itt mégis, 
hol magunkat évenkint a világ előtt bemutatjuk, helyén lát-
nám igazi czimeinkkel lépni elébe, nem mondva hanem érez-
tetve magunkkal s másokkal e szókat : Sic nos existimet 
homo etc., éreztetve a kath. hitüekkel is ezeket : fratres ! 
jam non estis advenae, sed cives sanctorum — superaedificati 
fundamento apostolorum, ipso summo angulari lapide Christo 
Jesu. — Ez volna isteni küldetésünk oklevele. 

Következnék — természetesen az eddigi anyag gaz-
dálkodó összébbszoritása mellett, hogy a könyv ára az eddigi 
maradhasson ! — munkásságunk sikereinek de csak igen 
szerény, nem pathetikus, nem önérzetes, hanem csak Istent 
dicsőiteni szándékló rövid kimutatása. Ez tárgyalná 1) a 
mult évi megyei egyházi életnek, de csupán legérdeklőbb, s 
az ütódiság emlékére méltó nyilvánulásait : tehát nem rendes 
functiók-, bérmálások-, áldoztatásokat, legfölebb uj papszen-
teléseket ; hanem igen is alapított, fölszentelt, templom-, is-
kolák-, intézetek-, társulatok-, fontos gyülekezések, zsinatok 
történeteit, oly egyszerűen mint lehet, — sallang s füst nél-
kül. Ami nevezetes igazán, nem kell keresni, emlékezetben 
van mindig, nem is kell emelni; ami nagy, az marad nagyítás 
tüntetés nélkül is. — 2) A mult (vagy az első eféle schema-
tismusban több) évi ország-egyháznak főbb emlékezetessé-
geit — ismét per apices ; hisz bőven ugy is tudjuk. 3) Az 
egyetemes anyaszentegyháznak kellene e szakaszból legtöbb 
helyt adni. Ennek közel múltja mindenesetre lélekemelő, vi-
gaszt-adó, sz. örömekre gyulasztó lesz. Koma lenne termé-
szetesen első — s az első módosított névtárban mellőzve a 
papi s szerzetesi intézeteket, melyeket elleneink is szeretnek 
elöszámlálgatni, emlegethetni a világnak is jótékony intéze-
teket, miket azok elhallgatnak. A pápa uj intézkedéseit a 
hit, szeretet (schisma ellenes) s fegyelem terjedésére. — 
Erre czélzó ottani s másutti propagandák költségei, eredmé-
nyei : a külmis3Íók hol mikinti állása, egy két legérdekesb 
részlettel ad excitandum nostrum zelum et patientiam ! Az 
egyház eddigi véghatárai, püspökeinek áldozárainak, hívei-
nek öszvege ujabban, legkitűnőbb hitvédőink, vértanúink, ca-
nonizált szenteink ; bebizonyított csudák, — uj praeconisa-
tiók, megyeállitások, főbb érdekű zsinatok, világi gyűlések, 
intézetek stb. Az egyház békés viharos sorsa, kegyelt, türt, 
szenvedő tájain A megtámadások ürügyei p. Bádenben a 
népiskolai ügy, a papság ottani viselete, egyes hibázok cen-
suralásával de távol minden kárhoztatás s keményszivüség-
töl. Ott állhatnának még a legújabb egyházi rendeletek, 
megyei statutumok, stb. Zárná az egészet a tartalom s egy 
ragyogó koszorú, melyet égi felhőkből egy kéz nyújt alá. 

Miután a világ naptárait Ízlései s szükségeihez ido-
mítja, miért ne tehetnénk mi hasonlót? Ily tartalmú schema-

tismusban azután haszonnal elmerengene kivált a falusi 
magányában újsághoz tán nem is férő paptárs : s a világinak 
szivében más gerjedelmek támadnának, látva unde veniamus 
et quo vadamus. Eddigi névtárainkat forgatók legfölebb ily 
megjegyzések magosságaig emelkednek: ime — e z is ka-
nonok már ! NN. jó plébániára került. A szegény N. pedig 
még mindig ott nyomorog ? Kár értté, elöljárói nem tudják 
kellően becsülni eszét, érdemeit ; —- schematismusaink meg-
já r ják igy is amint vannak : de ha még jobbak lehetnének, 
miért ne eszközlenénk velők még sokkal több jót? — A 
tervezett minőségben még népünk is épülhetne rajtok, s egy-
házi szónokaink igen czélszerüen használhatnák. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 11-én Midőn az egyház legújabb növeke-

déséről kezdett szemlénket bezárok valánk, „Pius IX. als 
Papst und König dargestellt aus den Acten seines Pontifica-
tes," kerül ki a sajtó alól, melyben szemlénk adatait meg-
erősítve, s még mi adott ama növekedésnek külső lendületet, 
ezt a szenvedések pályáján győzelmesen haladó IX Pius 
pápában felmutatva látjuk. A munka Sartori Károly jeles, 
mert bevallottan kath. bécsi könyvkiadónál s kereskedőnél 
jelent meg, aki mint látszik, nem nyerészkedik a kath. né-
vén, hanem szolgálatot tesz az elnyomott kath. ügynek az 
irodalom terén Austriában. A napi-sajtó, mely legtöbb olva-
sót számlál, Austriában legnagyobb részt a zsidók kezében 
van. Ez tény,melynek erkölcsi becsét most taglalni nincs szán-
dékunkban ; elég, hogy uj viszonyaink ezt szülték, s minket 
hasonló tevékenységre intenek. Az irodalom kereskedelmi 
üzlet, bizonyos ösvényeken nyereséges vállalat lett; az üzletet 
a zsidók jobban értik, a nyereséges vállalatokat elsők ők fel-
keresik. Minket a közjogon kivül semmi sem véd, őket ezen 
jogon kivül semmi sem korlátozza, ha magunk nem segí-
tünk magunkon, sorsunk jövője kézzel fogható. A kath. 
irodalom teng, uralkodásra nem juthat. Tisztán kath. elmét 
alig találhatni; a legjelesebbek is beszívták a naponkint hir-
detett vélemények mérgét. Sartori Károly vállalata Bécsben 
nyereségre épen nem kecsegtető; de mindig nemes, és a katho-
likusok pártfogására, mig hazánkban hasonló nem keletke-
zik, mindig érdemes. Könyveinek becse, melyek bizományá-
ból piaczra jöttek, úgyis igen nagy. 

A munka két részre oszlik: 1) IX. Pius mint pápa, 2) 
mint király. 

Első részben a pápaság működése nyolcz pontban 
adatik elő : a) apostoli, b) hierarchiai, c) hittani, d) erkölcs-
tani, e) szertartástani, f) törvényhozói, g) birói, h) politikai 
működése. 

a) Mint az apostolok fejedelmének utódja első gondja 
a ker. kath. hitnek terjesztése a föld kerekségén. Erx-e néz-
ve IX. Pius 1862 jan. 6-án „Romani pontifices" brevéje által 
a keleti szertartásuak ügyére a hitterjesztö társulatban kü-
lönös egyesületet rendelt, s ebbe a keleti szertartás szaka-
vatott férfiait meghivta, kinevezte. Ezeknek javaslatára 
tesz a pápa, amit a keletiekre nézve tesz, távol attól mintha 
latinizálná, szokásaiktól elvonni akarná. Mikor a keletiekről 
mindig mint szerető atya szól, mikor szertartásaikat minden 
tiszteletre méltónak vallja, mikor a ritus elhagyását minden 
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szabad móddal akadályoztatja, mikor Sembratovicli Józse-
fet legújabban ruthen érsekké nevezi és Romába állandó 
székhelyre meghivja, mikor mindent a keleti ritus legneve-
zetesebb fiainak tanácsára tesz, ellene pedig semmit sem : ak-
kor latinizáíásról beszélni annyi mint saját nem tiszta, vagy 
bűnös szándékát a sziv bensejéböl napfényre hozni. Akar ja 
ö a keletieket elvonni, de nem szokásaiktól, hanem a sem ere-
detre,sem maradásra nézve nem indokolt egyházi szakadástól, 
és a szakadás alatt becsúszott tévelyektöl, mikint ezt a mos-
kvai liturgikus könyvek uj átvizsgálása, és uj kinyomatása 
bizonyitja. Ezen intézkedésen fölül IX. Pius 15 apostoli he-
lyettességet, egy apostoli küldöttséget (dclegatio),6 kormányzó-
ságot (praefectura) alapitott, melyek közöl kivált az éjszaki 
sarkon, Dahomeyben, Nossibè-ben (Afrika), Natalban, legve-
szélyesebbek, de legnagyobb reményüek is. 

b) Hierarchiai működése a püspökségek felállításában, 
elosztásában tűnik fel. Legnevezetesebb az 1850 sept. 29-i 
,Nostris apostolicis' bullában az angol, ') 1853 mart. 4-én 
,Ex qua die' bullával a hollandi hierarchiának visszaállítása, 
amaz a westminsteri, emez az utrechti érsekséghez tartozó 
alárendeléssel. Ezenfölül 1847 jul. 23-án a jerusalemi patri-
archatust visszaállította; 12 püspöki széket érsekségre, 4 uj 
uj érseki, 24 püspöki széket állított föl ; ezek közöl amint 
tudjuk Austriában a zágrábi és a fogarasi szék érseki lett ; 
éj szak-Amerikát, Mexicot újra szervezte; 2) Asiában az 
örményeknél 6 uj püspökséget alapitott, 3) Oceania, ennek 
szigetei szinte püspökségekkel láttattak el. Mint főpap két-
szer gyűjtötte össze a világ püspökeit Romában, 1854 és 
1862-ben; egyszer Raisacli bibornokot mint legátust a latere 
Trientbe küldte. ' ) 

c)Hittani és d) erkölcstani működése számos allocutio-
íban, a tévtanok fölött hozott ítéletben mutatkozott. Legne-
vezetesebb az 1854 dec. 7-i bulla, melyben a bold. Szűz 
Mária szeplőtelen fogantatását mint pápa e cathedra loquens 
hitczikkelynek nyilatkoztatta, melynek oldalfutó tana a pápai 
csalhatatlanság a hittan itásban, nem ugyan tüzetesen ki-
mondva, de tényleg igénybe véve és gyakorolva. A másik leg-

' ) 1852 inait. 25 ,Nemo certe ignorât ' körlevelet küldte az angol 
püspökséghez ; 1854 mart. 20-án ,Optime nostis' az ír püspökséghez. 

1863 mart. 16- ,Omnibus notum' allocutio.—Mexicoról szólt a 
szentatya 1856 dec. 15-én, ,Numquam fore', 1861 sept. 30-án ,Meminit unus-
(juisque vestrum' allocutioban. 

s) „Neminem vest rum" körlevél 1854 febr 9. — „Antiochena sedes1 ' 
1856 jun. 16. allocutio. 

4) Ezeken fölül az uj-granadai üldözésben 1852 sept. 27-én ,Acer-
bissimum vobiscum', — 1861 sept. 30-án ,Meminit,' allocutioban, — 1863 
sept. 17-én ,lncredibili ' körlevelével intézkedett. —Peruban 1861 oct. 7-én 
Puno püspöki megyét felállította ,In procuranda' bullában. — Haitiben 
1861 oct. 5-én ,Vel a primis' ,Christianae religionis' ,Catholicae Romanae' 
,Proprium fui t ' bullákkal érsekséget s négy püspökséget állit. — Goaban 
a viszályokat egyenlíteni, Silva Torres József szószegó' érseket rendre 
hozni, s az egész zavaros, szakadáros ügyet a kőmives kormánynyal, 
amint lehetett , elintézni iparkodott. — Chináról, Tongkingról 1860 dec. 
17-én ,Multis gravibusque' allocutioban emlékezett. — A badeni zava-
rokban 1853 dec. 15-én, 1854 jan. 9-én, 1859 sept. 22-én, 1860 dec. 17-én 
intézkedett . — Muszkaországról, az elnyomott lengyelekről ottan, 1848 
jul . 3-án, 1861 jun. 6-án szólt, concordatumot kötött, melynek foganato-
sítását 1863 april 22-én kelt levelében a czárhoz követelte. — 1862 jul. 
3-án ,Quo graviora' körlevélben a portugalli püspökséget kötelességére 
inti. — A svajczi és olaszországi zavarokban, üldözésben a kath. egyház 
zsabadságának védelmére mindent megtett. 

nevezetesebb esemény 1864 dec. 8-i allocutio és a syllabus, 
melyben korunk fötévelyei elitéltetnek. 

e) A szertartási ténykedésből említendő a boldoggá — 
és szeuttéavattatás, ugy szinte a bold. Szűz Mária szeplőte-
len fogantatásáról 1863 sept. 25-én kiadott és parancsolat 
alatt megrendelt zsolozsma és szentmise, mely még azon 
egyházakat, azon rendeket is kötelezi, melyek V. Pius bullája 
szerint saját officiumaikat megtarthatták. Ilyen a romai szer-
tartásnak visszaállítása Francziaországban 1853-tól 1864-ig, 
midőn a lyoni megyében visszahozatott. Boldogokká nyilat-
koz ta t ta lak Claver Péter (1850 jul. 16.), De Paredes Maria 
(1850 oct. 7.), Grande János (1852 oct. 1.), Sz. keresztről 
nevezett János (1852 oct. 1.), Cusin Germana (1853 jul. 1.) 
Bobola András (1853 jul. 5.), Leonardi János (1861 jul. 9.), 
Canisius Péter (1864 aug. 2.), Alacoque Margit Maria (1864 
aug. 19.); szentekké nyilváníttattak 1862 jun. 8-án 26 japani 
vértanú és de Sanctis Mihály. A jubilaeuinok is ide tartoznak, 
s IX Pius öt nagy jubilaeumot hirdetett, a) 1846 nov. 20; b) 
1851 nov. 21 ; c) 1854 aug. 1 ; d) 1857 sept. 25 ; e) 1864 dec. 8. 

f.) Törvényhozói, fegyelem-szabályozó működése a 
szerzetes rendek és a vegyes házasságok körül nyilvánult. 
A szerzetes rendek fegyelmének visszaállítását 1847 jun. 
17-én körlevélben rendelte el, s e czélra országokkint apos-
toli legfelsőbb hatósággal ellátott vizsgálókat, végrehajtókat 
rendelt; 1862 febr. 7-én pedig sub poena nuilitatis quoad 
professionem religiosam minden szerzetes rendeknek, ki-
vétel nélkül, megparancsolta „statuimus ac decernimus nul-
lám omnino, et irritant et nullius roboris fore professionem 
votorum solemniorum tam scienter quam ignoranter, quovis 
modo, praetextu, et colore factam a novitiis quibuscumque 
etiam laicis et conversis, qui licet probationem et novitiatum 
prout de jure expleverint, non emittant prius professionem 
votorum simplicium, et in ea per triennium integrum non 
permanserint, quam vis vei a superioribus vei a novitiis vel ab 
utrisque intentio habeatur respective recipiendi ad vota so-
lemnia et ea emittendi, ac omnes ritus adhibeantur ad pro-
fessionem votorum solemnium praescripti. Haec volumus, 
statuimus, praecipimus, mandamus." A vegyes házasságokra 
nézve 1855 nov. 15-én kiadott utasításában (instructio) igy 
szól : „ut cum ipsa in posterum hujus rescripti formula ab 
hac sancta Sede obtinuerint facultatem dispensandi super 
impedimento mistae religionis, in eadem facultate exsequenda 
numquam désistant omni cura, studioque advigilare, ut sedulo 
quoque impleantur conditiones de mixtis matrimoniis extra 
ecclesiam et absque parochi benedictione, alioque ecclesi-
astico ritu celebrandis." Ad ő Szentsége a püspököknek né-
mely nehéz esetekre discretionalis hatalmat is, melylyel 
való élést azonban szigorúan lelkismeretükre köti. 

g) Birói tisztét gyakorolta a veszélyes könyvek elitélésé-
ben, eltiltásában ; két kitűnő ténye e nemben említhető 1851 jun. 
10 „Multiplices inter," és 18 51 aug. 22.,, Ad apostolicae" bullája. 

h.) Politikai, vagyis kormányzói működése a concor 
datumokban tűnik ki. A spanyol concordatumon kivül, Co-
starica, Guatimala, Nicaragua, San Salvador köztársasággal, 
Austriával, Würtenberggel, Badennel és Muszkaországgal 
kötött a szentatya concordatumokat, melyek közöl az utolsó 
foganatba nem jött. (Folyt.) 

BALAS-FALVA, augustus 10-én. Gyakran lehet 
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hallani többek panaszkodását az 1855-ben austriai csá-
szár ő Fölsége és a romai szentszék között kötött con-
cordatum ellen hírlapokban, sőt még épen a birodalmi gyű-
lésben is, még pedig, mi bámulatra méltó, katholikus rész-
ről. Óhajtanák tudniillik a concordatum revisioját, vagy tán 
némelyek megsemmisítését azon okból (szerintök), hogy az 
sértő az egyenjogúság elvénél fogva a más felekeze-
tüekre, és pedig némelyek szerint a görög katholikusokra 
nézve is. A concordatum sértő lenne a görög katholikusokra 
nézve!? Mintha bizony nem IX Pius ő Szentsége azon 
pápa, ki legnagyobb buzgósággal törekszik a keletieket 
visszatéríteni az egyház kebelébe, mely törekvés nem érné 
el czélját olyan tettek által, melyek a keletiek fegyelmét 
vagy szertartását sértenék. Elmélkedjünk egy kevéssé az 
emiitett concordatum felett, s lássuk miben sértené az a más 
felekezetiteket, vagy épen a görög katholikusokat Az első 
főpont benne az, hogy általa az egész austr. birodalomban a 
szent romai katholikus religio fentartása biztosíttatik minden 
jogaival együtt, melyek az isteni intézkedés s egyházi hatá-
rozatoknál fogva őt megilletik. Ki mondhatná, hogy e szavak-
ban valami sértő lenne a más felekezetüekre nézve ? Itten 
nem neveztetik a romai katholikus vallás sem egyediilinek a 
birodalomban, sem uralkodónak, sőt nem mondatik a többség 
vallásának sem, mint mondatik az 1801-ben Francziaország-
gal kötött concordatumban, holott igy legkisebb sértés nél-
kül méltán neveztethetnék, tekintve azt, hogy a birodalom 
többsége 5—6 millió kivételével katholikus. Annál kevésbé 
van valami sértő a görög katholikusokra nézve. Igaz, hogy 
a romai katholikus vallás fentartása biztosíttatik. Ámde 
váljon a görög katholikusok nem értetődnek- e a romai ka-
tholikus elnevezés alatt ? Szerintem, gondolom mások sze-
rint is, a romai katholikus elnevezés átalános, s alatta érte-
tődnek mindazok, kik a romai katholikus hitet vallják, igy 
hát latin, görög, örmény s más szertartású katholikusok; 
mert ha ez igy nem lenne, akkor valóban csak a latin ka-
tholikusok religioja biztosíttatnék a concordatumban, a többi 
szertartású katholikusoké nem, mit pedig föltenni nem lehet, 
nem szabad, mert mindnyájan egyenlő fiai vagyunk sze-
retett egyházunknak latin, görög, örmény s minden szertar-
tású katholikusok. Nem mondom, hogy a bevett elnevezések 
megváltoztattassanak. — Csudálkozunk, hogy az austriai 
protestánsok is kikelnek az ellen, hogy a fennevezett con-
cordatumban biztosíttatik a romai katholikus religio fenntar-
tása katholikus birodalomban, s nem tekintik azt, hogy a 
szabad Angolhonban 1837-ben Victoria királynő oly esküt 
köteleztetett letenni, melyben a protestáns vallás fenntar-
tása s oltalma igértetik, nem tekintik, mily igazságtalansá-
gokat kénytelenittetnek eltűrni a katholikusok protestáns 
vagy schismatikus országokban, mint például Oroszország-
ban, vagy épen Angolországban is, hol csak 1829-ben tömí-
tettek el némileg azon régi, 8 millió katholikus irányában 
igazságtalan törvények, melyeknél fogva a katholikus ki-
zárva volt a parlementböl s minden közhivatalokból, de 
csak némileg mondom, miután most is némely főállami hiva-
talok törvényileg az államvallás kővetői részére tartatnak 
fenn, a katholikusok pedig azoktól el vannak tiltva, sőt a ka-
tholikusok midőn hivatalt viselnek, államhivatali ruhával be 
nem mehetnek katholikus templomba. Csak Svédországot 

emlitem még meg, hol az, aki katholikus lesz, polgári bün-
tetéssel fenyittetik meg, sőt száműzetik, elveszti vagyonát, 
mint történt egy nővel közelebbről, mint tudjuk. Midőn mink 
religionk szabadságát biztositni akarjuk, korántsem aka-
runk a más felekezetűek iránt igazságtalanok lenni, söt sze-
ret jük őket, mint Isten képére alkotottakat, távolievén attól 
mindazáltal, hogy pártolnánk a communicatio in sacris féle 
elvet, melyet sokszor láttam gyakorlatban vallani, vagy az 
indiferentismust, melyet ő Szentsége IX Pius a dec. 8. en-
cyclicában kárhoztat, tudniillik azon istentelen elvet, mely-
nél fogva evangeliom vagy alkorán, Buddha vagy Jézus 
Krisztus, igaz és hamis, jó és rosz mind egyenlő. Ezen elvet 
nem vallani nem azt teszi azonban, mint a személyek iránt 
türelmetlen lenni, mint megvetni a cultusok szabadságát. 
Ezt mi nem valljuk. A katholikus theologusok azt tanitják, 
hogy est tolerantia politica, quamvis non etiam dogmatica. 
Soha egy pápa sem kárhoztatta azon kormányokat, mint 
Dupanloup megjegyzi, melyeknek az volt meggyőződésök, 
hogy a kor ugy kivánja, miszerint alkotmányaikba beiktas-
sák a más felekezetűek iránti személyi türelmet s polgári 
szabadságot. 

A második főpontban szabaddá tétetik a romai pápa, 
s a katholikus püspökök, papok, s nép közti közlekedés a 
lelki s egyházi ügyekben, eltörültetvén a több s még fájda-
lom! katholikus országokban is szokásban levő királyi pla-
cetum s exsequatur, miután a romai pápát nemcsak tiszte-
leti, hanem joghatósági elsőbbség is megilleti. Talán e pon-
ton fognak a másfelekezetüek megbotránkozni? Minden bi-
zonnyal ebben sincs semmi, mi őket sértené. E pontban vége 
vettetett az austriai birodalomban a febronianismusnak, Fe-
bronius azon elvének, hogy a pápát csak tiszteleti, s nem 
joghatósági elsőbbség is illeti, mely elv az austriai biroda-
lomban is érvényre jutott, mindamellett hogy nem katholi-
kus, miután a florenczi zsinat határozata ellen van, mely a 
romai pápát illetőleg következőleg határozott : „Definimus 
sanctam, apostolicam Sedem, et rom. pontificem in universum 
orbem tenere principatum, et ipsum rom. pontificem succes-
sorem esse s. Petri principis apostolorum, et verum Christi 
vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium christianorum 
patrem ac doctorem existere, et ipsi in s. Petro pascendi, re-
gendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro 
Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmo-
dum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum, et in s. ca-
nonibus continetur." Ezekből látszik, hogy a florenczi zsi-
nat határozata szerint a pápának joghatósági elsőbbsége is 
van az egész egyházban, s igy midőn e jogot gyakorolja az 
egyházi ügyekben idegen államokban, nem tekintethetik 
külhatalomnak, miután feje az egész katholikus egyháznak, 
kivel közlekedni maga a protestáns porosz állam is megen-
gedte, midőn 1850 azt a törvényt hozta, hogy a vallásfele-
kezeteknek szabad közlekedni tulajdon fejőkkel. Ha ezt 
megengedi egy protestáns állam, miért ne egy katholikus, 
minő az austriai ? Tévednek tehát mindazok a g. katholikus 
részről, kik nem tudván a florenczi zsinat határozatát, mely 
elismeri a pápa joghatósági elsőbbségét, tagadni látszanak a 
szentszék törvényhatósági jogát, melynek erejénél fogva a 
pápa a legfőbb egyházi biró, honnan a további fölebbezés-
nek nincs helye, állítván, hogy az érseki széktől a fölebbe-



» 

zésnek a zsinathoz kell történnie. Az ilyek nem tudják a 
sardikai zsinat 3 canonját, mely határozza, hogy ha vala-
mely püspök, elitéltetvén az egyházi tartomány püspökei 
által, érzi, hogy ügye igazságos, ily esetben az egyházi tar-
tomány püspökei az elitélt püspök ügyét Gyula romai pápa 
elé terjeszszék. Ezek nem tudják, hogy a távol keletről is, 
Bithinia, Isauria, s Licaoniából is a romai pápához intéztet-
tek a fölebbezések. (Folyt.) — w. 

LONDON, aug. 10-én. A katholikusoknak méltó okuk 
van a legutóbbi parlamenti választásokkal megelégedni. A 
választásoknál ezelőtt oly gyakran hallható „le a pápával," 
csak kevés helyeken történt. Semmi veszteséget nem szen-
vedtünk, sőt támaszt nyer tünk. A katholikus elem erő-
sebb és jobb leend, a protestáns pedig a szabadelvű. Érez-
hetővé leend a pártokra nézve, mikint katholikus támoga-
tásra szükség van, és ez beszédekben és tet tekben nyilvánu-
land. Az utolsó alsóházban volt 33 katholikus képviselő, 
ezekből Angliában csak egy választatott meg (a többi Ir-
honban,) most leend 34, és ezek között három Angliából. — 
Julius 17-én Manning westminsteri érsek alapkövét tette le 
a kensingtoni (London nyugoti részében) sarutlan carme-
liták templomának. Ez 3 század óta az első templom, me-
lyet boldog Stock Simon szerzettársai építenek. A benede-
kieknek missiókkal foglalkozó itteni egyesülete Schakespeare 
szülőföldén Hratford-on-Avonban szintén alapkövét r ak ta 
le egy épitendő templomnak. Semmi sem különszerübb az 
anglikán egyházban, mint azon erőködés, melylyel keblük-
ben szerzetesféle társulatokat alapitani akarnak . A „Gvar-
dian" czimü anglikán lap leírását adja a szent Péterről 
czimzett, és Londonban Brompton — Square 27 szám alatt 
levő nénikék intézetének negyedik évfordulati ünnepélyéről. 
Többi között egy meeting tartatott Loncaster ur és asszony 
mint alapitóknál, azon czélra, hogy kerestessenek fel a leg-
jobb alapelvek, melyekre hasonló intézményeket a jelen 
időben, és az anglikán egyház javára lehetne létesíteni. A 
meeting elnöke tiszt. Gregory Robert beszélt a szerzetesi 
fogadalmak ellen. Bizonyos dr . Irons azon véleményen volt, 
hogy a nők mindannyian oly roppant kísértéseknek vannak 
kitéve, miszerint kegyetlen dolog őket akár a legrövidebb 
időre is oly helyzetbe juttatni, hogy férjhez ne mehessenek. 
Dr . Neale ellenben kijelenté, miszerint teljesen lehetetlen, 
hogy egy hajadon ápolhasson férfiút, hacsak ünnepélyes és 
örök fogadalom által nincsen megkötve, és megvédve ily ké-
nyes helyzetben. Mindez a sz. Péterről czimzett hölgyek, és 
főnöknéjök, ugyszinte nagy számú és főrangú urak és nők 
jelenlétében mondatott. Ezután szólottak még Lyttleton, 
Cranbourue lordok, Burrows tanár és Monsel tudor. Mindany-
nyian megegyeztek abban, mikint a szerzetesnők egyesületei 
kívánatosak ugyan ; de hogy a fogadalmak, ha törvényesek 
lennének is, tekintve az angol egyház püspökei helybenha-
gyásának hiányát, és azt, hogy az ország nem helyesli azo-
kat , időszerűtlenek. — Néhány nap előtt a cleveri nőegye-
sület javára más meeting is tartatott, melyen dr. Wilberforce 
oxfordi angl. püspök volt jelen, ki oly értelemben szónokolt, 
hogy csak tevékeny testületeket óhajt, a contemplativ éle-

* tet élőkre nézve a főpap ugy találja, hogy azok ártalmasok 
(!) magoknak az ily testület tagjainak is. Evvel azt akar ta 
ke'tségenkivül mondani, hogy vagy katholikusokká, vagy 

őrültekké lesznek. Furcsa, Wilberforce néhány év előtt még 
egyátalában semmiféle rendi testületről nem akar t tudni 
semmit. Ez a szerzetesi já ték Angliában mulattató valóban, 
csak sajnos, hogy igy sokan oda csábittatnak, hogy a dolog 
árnyékát valóságnak ta r t ják . Különben mégis ezen puse-
yista gyakorlatokból több jó mint rosz származik. — A gyó-
násra — értem a részletes úgynevezett fülgyónást — és An-
gliábani kiváltságára nézve a Kent Constanczia-féle pör 
érdekes világot vetett. Valami Vagner, protest, lelkész, ki a 
nevezett hölgy pőrében vonakodott mint ennek lelki igazga-
tója vallomást tenni, mi egy protestáns ügyvédnek Badeley 
urnák alkalmat is adott, egy hosszú értekezés kibocsátására 
a gyónás törvényes kiváltságainak bebizonyításához. Azt 
mutatja, hogy az angol törvény szerint a gyónásban történt 
vallomások törvényes és birói vizsgálat és kihallgatás tár-
gyát nem képezhetik. Ilyen volt az angol törvény az állam-
vallásának megváltoztatása előtt, és azóta nemcsak semmi 
nem történt ezen törvény megváltoztatására, hanem ellen-
kezőleg a Prayer-Book elismeri a gyónás szentelt jellegét. 
Badely ur idéz régibb statútumokat, melyek nyiltan t i l t ják 
a papoknak a gyónásban hallottakról szólani. E g y más eset 
adta elő magát évek előtt. Telly kath. áldozár a hexhami 
megyében egy gyónónak tanácsot adott az elsajátitottnak 
visszaadására, magára vállalván az átadást a gyónáson ki-
vül. Faggat ta tván afölött, hogy ki adta vissza a tárgyat , 
természetesen nem válaszolt, minek következtében nyolcz 
napi fogságra Ítéltetett. Az indok, melyre az elitélés alapít-
tatott, az volt, hogy minden törvényes kiváltság az alkalom 
szükségessége által korlátoltatik, a papnak pedig szerintök 
nem volt szüksége a restitutio végbevitelét magára vállalni. 
Badeley ügyvéd értekezésében ez okoskodást igy czáfolja : 
„átalános elv, hogy itt a privilégium nem a gyóntatóé, hanem 
a gyónóé ; hogyan ronthatná tehát le a gyóntató bármily 
ténye a gyónónak kiváltságát, és kötelezhetné a gyóntatót a 
gyónónak felfedezésére ?" 

K I E W , jul. 26-án. Felülmúlják a képzeletet az e tar-
tományban napi renden levő igazságtalanságok. A kormányzó 
Bezaka tábornok szavát adta a császárnak, hogy a birtoko-
sok és parasztok közötti ügyek September havában befejezve 
leendnek. E czélra küldöttek mennek a vidéken, kik a pó-
rok részéről uraik ellen tet t bármilynemü reclamatioknak 
rögtön eleget tesznek. Felzúditva uraik ellen a pórok, a 
legjobb földeket elsajátitják magoknak oly áron, mely a va-
lódi érték tizedrészét alig teszi. Valóságos rablás. Maga a ne-
mesek marschalja Boutovicz Vladomir szintén tűrni kényte-
len ezen eljárást. A birtokosokat anyagilag tönkre tenni m é g 
nem minden, ami Milutin ur tervében foglaltatik ; azt sem 
akar ják , hogy a nemesség és tehetősb polgárság sarjai a mű-
velődés áldásaiban részesüljenek. Nemcsak nincsen megen-
gedve, hogy fiatalságunk a lengyel collegiumokba mehes-
sen, hanem a városokban tanárok és könyvek nélkül beleb-
beztetnek. — A catholicismus elleni gyűlölet pedig minden 
lépten nyomon észlelhető. Zitomirban Tserkoff kormányzó 
az igazságügyi teremből a feszületet elvitette. Zsidó és mu-
hamedán naptárak széltében áruitatnak szabadon, kath. nap-
tárok pedig áruba nem bocsáttathatnak. Moszkvában Pánin 
grófnő könyvkereskedést nyitott, melyben jobbadán a pápa 
és a jezsuiták ellen intézett ocsmány, rágalmazó férczmüvek 



árui tatnak, és e vállalatra a grófnő a zsinat áldását kikérte, 
s meg is nyerte. Mi alatt pedig a katholikusok ellen dü-
höngnek, azalatt a zsidóknak kedveznek, nehogy Lengyel-
ország felé hajoljanak. Azoktól iskolát, könyveket, képeket 
elvesznek, ezek szabadon terjesztik a talmudot is. Es a vi-
déken mennyire zsarolják a népet ! Elszakadtak az egyház-
tól, nehéznek találták a pápa igáját, és — kaptak helyette 
kozák ostort. 

TOURNAI, sept. 2-án. (Belgium) Tudva van, mikint a 
12-ik köztársasági év tavasz havában kelt egy rendelete a 
temetők fölötti rendőrséget a községi hatóságokra bizta. 
Ezen törvény erejénél fogva a polgármester, vagy más ta-
nácsos felügyeleti és censori joggal birnak a síriratokra 
nézve is. Ennek is volna még értelme, t. i. hogy nem illő, 
nevetséges föliratok ne botránkoztassák a temető látogatóit. 
De, amit alig képzelhettünk volna, abban áll, hogy valaki 
egy vallásos gondolat, ima stb. kifejezését tiltsa meg. Ez 
megtörtént Tournaiban. Rövid idő előtt egy becsületes mes-
terember leányát élte virágkorában elvesztette. A leányzó 
meghalt, miután előbb a szentségekkel elláttatott, a jkain a 
feszülettel. A szomorodott szivü atya, miután tisztességesen 
eltemettette gyermekét, sír jára a halhatatlanság és remény 
jelképét a keresztet tűzte, a keresztre pedig ezen nálunk 
eléggé szokásos föliratot alkalmaztatni kivánta : „Imádkoz-
zatok a Tournaiban . . . 1865 ajtatosan (pieusement) elhunyt 
M. . . . lelke üdveért, nyugalmáért ." Hinné-e valaki, e szó : 
,aj tatosan' a tournai hatóság liberalismusát sérthette, és azért 
ezt kihagyatni rendelte ? Váljon mily okot hoztak fel az el-

j á r á s mellett ? egyet sem. Ime ennyire ju to t tunk az eddig 
szabad és boldognak nevezett Belgiumban. Még megérjük, 
hogy a solidarisok lelkismeret szabadsága tiszteletének örve 
alatt megti l tandják, hogy keresztet tüzzünk azok hantjai 
fölé, kik Jézus és Sz. Mária édes neveit rebegvén hunytak 
el az Urban. 

IRODALOM. 
Emlékkönyv stb. (Vége.) 

XI . 
A z a r a n y r ó z s a . 

Végszóul irta Kozma Károly papneveidei aligazgató. 

E czikkben az egyház devotiója szerinti magyarázat já t 
találja az olvasó az aranyrózsának, melyet a pápák évenkint 
nagyböjt negyedik vasárnapján, az úgynevezet t ,Laetare< 
vasárnapon szoktak jelképes szertartások mellett megáldani, 
s némely, az egyház s apostoli szék iránt különféle érdemek-
kel biró fejedelmeknek, más egyéneknek, avagy testületek-
nek tisztelet-ajándékul küldeni. 

Gyönyörű élőbeszédében az iró előadja, miért választá 
ö ez Emlékkönyvbe az aranyrózsa ismertetését, mi vonatko-
zással lehet az az aranymiséző főpap ünnepélyére, miképen 
jelképezheti az annak ragyogó érdemeit, tulajdonait, vala-
mint övéinek aranymiséje ünnepén az irányában nyilatkozó 
legbensőbb tiszteletöket, szeretetüket, s hálaérzelmeiket. 

Kezdetben ez arany rózsa, mond, csak egyszerű rózsa-
ágacska volt, egyetlen rózsával s néhány levéllel aranyból, 
későbben egész rózsabokori-á növekedett, melynek sürü ágai 
mind rakvák kinyilt rózsákkal, s rózsabimbókkal, levelek s 
tövisek között. 

Egész tiszta aranyból művészileg állíttatik ki, s g y a k -
ran drága kövekkel, s leginkább zaphirokkal tétetik még 
ékesebbé, s mint a virágok királynéja jelenik meg a romai 
lyturgiában ünnepélye idején. 

Megáldatása napján maga a pápa keni meg előbb 
finom balzsammal, meghintvén egyúttal pézsmaporral, s 
azután ima szentelés és tömjén füsttel megáldja, megszenteli; 
s ekkint nagy ünnepélyességgel vagy maga viszi, vagy 
valamelyik kamarása által viteti azt a Sixtina kápolnába, 
hol mig a nagymise tart, az oltáron marad kitéve, s azután 
elajándékoztatik. 

Ez aranyrózsaszentelés, mely magát Krisztust ábrá-
zolja, ,Laetare ' vasárnap szokott történni, amidőn különben 
is az egyház azon nap szertartásaiban, s imáiban a böjt sa-
nyarúságai között hiveinek lelki örömeket szokott előterem-
teni ; mit akkoron az aranyrózsa szentelése is jelképes értel-
mével még inkább előmozdít. 

E rózsa eredetét homály fedi ; annyi bizonyos, az több 
nyolczszáz esztendősnél. A balzsam és pézsma, mely a ter-
mészetes rózsa illatját pótolja, kezdettől fogva alkalmazva 
volt annak szertartásainál; a megszentelés azonban a 15-ik 
században járul t hozzá. 

Azok közül, kik azt valaha a jándékba nyerték, reánk 
nézve legérdekesebb egyéniségek valának, különösen : 1. 
Nagy Lajos magyar király, ki korának pápái által „az egy-
ház zászlósa" melléknévvel illettetett, s 1348-ban VI. Ke-
lemen pápa által tiszteltetett meg ilyetén arany rózsával, 
valamint Zsigmond császár és magyar király is, ki először 
V. Márton pápától 1418-ban, azután IV. Eugentől 1435-ben 
nyerte azt. 

1861-ben Mária, nápolyi királynő a szerencsétlen I I . 
Ferencz neje nyert aranyrózsát IX. Piustól, azóta senkinek 
sem küldetett . 

Reánk nézve e czikk kedves hatással volt, s hiszszük 
azt másnál is előidézi. 

Es ezennel az Emlékkönyv ismertetését bezárjuk. 1) 
Átalános észrevételünk, hogy az nemcsak külső, de benső 
értékét tekintve is méltó disze maradand az egri sajtónak, s 
a jelen irodalom rakományos kert jében ugy tűnik föl, mint 
szépen rendezett buzaasztag, melyben a történetbuvár s 
olvasó a szellemi éldeletnek bőséges magvait találhatja fel 
mindenha. 

Tariczky Endre. 

VEGYESEK. 
Az alárendelt papság egyenértéki adófizetés által cson-

kított congruájának a magyar vallás-alapbóli kiegészítése 
iránt a magyar kir. kanczellária a helytartótanács e részben 

' ) A czimlapon látható ra j ta érsek ö nagyméltósága félszázados ál-
dozársága emlékére az egri főkáptalan által veretett érem mindkét oldalá-
nak képe. Az előlapon érsek ő nagyméltósága mellképe a következő kör-
irattal : Adalbertus Bartakovies de kisappony AEEpus Agriensis. Másik 
lapján a körirat : Post X lustra a primitiis. Közepén : De Ecclesia Pa t r ia 
Literis Zelo Amore Liberalitate optime Merenti Metropolit. Capitulum 
Agriense. A 172. lap után. I . Képtábla. Az egri székesegyház romjának 
XVI.—XVIII-ik század képei. II . Eger vára 1745—1761. felvett térképé-
nek részlete a székesegyház romjával távlatrajzban. III . A régi székes-
egyház alaprajza. IV. A székes egyház fenmaradt műrészletei. V. U. azok. 
A 296. lapon : Az aranyrózsa. 
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"tett felterjesztésére a következő utasitást bocsátotta ki : 
Minthogy az 1862. évi december 13-kán kelt bélyeg- s 
illeték-törvény szerint az egyenértéki adó, a javadalmak 
jelenlegi valódi s nem az 1802-iki összeírás szerinti jövedelme 
után vettetik ki ; miután továbbá az idézett törvény a java-
dalmak élvezőinek a kérdéses adó alóli felmentését 315 ftot 
meg nem haladó jövedelemhez köti, és ezen adó fizetésére 
azon alapot kötelezi, melyből a javadalmak élvezőinek con-
gruája kiegészíttetik : — ennélfogva oly esetekben, ha va-
lamely lelkész az egyenértéki adó megtérítését követeli, 
1802-iki összeírás szerinti jövedelem helyett az egyenértéki 
adó kiszabásánál alapul vett vagyon lesz irányadó ; illetőleg 
azon esetben, ha a vagyon, mely után az egyenértéki adó 
kivettetett , az illető jövedelmi összeirásban nem, vagy csak 
részben foglaltatik, ezen vagyon az összeirásban foglalthoz 
hozzászámítandó ; magától értetődvén, miszerint ily esetben 
az összeírásban egy-egy telek után meghatározott 50 vagy 
25 ftnyi jövedelem helyett, a földadó sorozat szerinti jövede-
lem veendő alapul, mely végre az alapnak jogában áll, vala-
mely javadalomnak nem csak vagyoni állását, hanem egyéb 
jövedelmét is megvizsgálni, s azon esetben, ha a jelenlevő 
vagy bemondott alapok elegendő biztonságot nem nyújtaná-
nak, olyanokat követelni vagy helyettesíteni, melyek a jelen 
tényleges állásnak s ér tékaránynak megfelelnek. Sürg. 

1865. sept. 8-án a pesti kath. legényegylet fönnállásá-
nak tizedik évébe lép. Istennek a magasságban a dicsőség ! 
e szerényen működő egylet mindinkább virágzásnak indult. 
Nemcsak Ó-Budán, Pozsonyban, Temesvárit , Sopronyban, 
Nagyszombatban, Egerben, Esztergomban, Váczon, Szé-
kesfehérvári t , Veszprémben, Kismártonban, Győrött, Pécsett, 
Bezdánban , Gyöngyösön alakultak a pesti központinak 
mintájára kath. legényegyletek, hanem a kedves testvéror-
szágban, Erdélyben is megfogamzott e mag, miután Gyula-
fehérvárott megalakult és más helyt is hasonló egyletek van-
nak alakulásban. A pesti káth. legényegylet csupán egyes 
jótevők, czéhek, sz. kir. Pest városa, a Sz.-István- és Sz.-
László-társulatok, főleg a kegyelmes alapitó, prímás ö emi-
nentiája atyai kegyes adományaiból áll fön, és az egriek 

• által polgári alapitványnyal segélyeztetett. Vajha az áldo-
zatra kész kath. hivek, lelkes iparosok, átalában e szent-
czélu egylet törekvéseit méltányló nagylelkű hazafiak azt 
pártfogásukra méltatnák és a fönállást biztosítva, annak si-
keres fölvirágzását előmozdítanák! A kilencz év lefolyta 
alatt 87 mesterségből összesen 3607 legény vett rövidebb 
vagy hosszabb ideig részt az egyletben szakadatlanul tartott 
tanelőadásokban ; a kath. legények mint egyleti tagok közt 
igen szívesen láttat tak és hasonló buzgósággal vettek részt 
más keresztény felekezetű legények is, névszerint 228 hel-
vét vallású, 126 ágostai hitvallású és 20 nem-egyesült-görögi 
Nemzetiségre nézve a magyar legények száma jóval megha-
ladja a 3200-at, kikhez erdélyi, horvát, alsó- és felsőaustriai, 
cseh, morva, szász, galicziai, kraini, karinthiai, olasz, lengyel 
stb. származásúak csatlakoztak. A Mindenhatónak leggaz-
dagabb áldása legyen a pesti kath. legényegyletnek összes 
kegyes jótevőin ! Dr . Szabóky Adolf, elnök. —• — 

A catholicismus bámulatos növekedését jelzi Genf vá-
rosa is. Kétszáz évig nem volt ott kath. templom vagy plé-
bános. Valamint a berniek és a lázadó immigransok zsar-
noksága kényszeritette egykor a genfi katholikusokat, hogy 
hitüktől apostatáljanak : ugy száműzve tartotta a kath. reli-
giot, 1802-ben Portalis minister nehezen adhatott egy rak-
tárépületet templomnak; 1805-ben Vuarin plébános lesz; 
Trejtoyrens Eugenia, és Sanguszko herczegnők megtérnek, 
gyarapodik minden; 1815-ben Vuarin plébános emlékiratot 
nyúj t be Metternichhez; üldözés, k izárás ; ma mégis 21,000 
kath . lakos van Genfben. Vuarin plébános már 1818-ban 

kérelmezte, hogy Genf püspököt kapjon : ez csak mult évben 
teljesült. Vuarin oly plébános volt, kiről X Leo mondá : 
„akar já tok, hogy Vuarint bibornokká t egyem? Soha; bibor-
nokot mindenütt találok, de plébánost Genfbe hol találjak ?" 

A birák hivatása a törvényszékeknél magas és veszé-
lyes ; a felelősség terhes az Isten előtt ; az elkövetett hibák 
sokszor orvosolhatatlanok. Azért van, hogy a törvényszék 
asztalán a feszület áll, mely a birákat emlékeztesse a leg-
igazságtalanabb itélet legártatlanabb áldozat jára; de egy-
szersmind arra, hogy azon ártat lan bárány birája lesz a 
földi bíráknak. Romában a birák, belépvén a terembe, min-
denik saját székénél letérdepel, az elnök pedig következő 
imádságot mond el : „Adsumus Domine S. Spiritus, adsumus, 
peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo spe-
eialiter congrcgati. Veni ad nos et esto nobiscum, et dignare 
illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quo gradia-
mur, et ostende quid efficere debeamus, ut, te auxi liante tibi 
in omnibus piacere valeamus. Esto solus suggestor et effector 
judiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Pât re et ejus Filio 
nomen possides gloriosum. Non patiaris nos perturbatores 
esse justitiae, qui summam diligis aequitatem; non in sinistrum 
nos ignorantia trahat, non favor inflectat, non acceptio mu-
nerum et personarum corrumpat ; sed junge nos tibi efficaci-
ter, solius tuae gratiae dono, ut simus in te unum, et in nullo 
deviemus a vero, quatenus in nomine tuo collecti, sic in cun-
ctis teneamus cum moderamine pietatis justitiam, ut hic a te 
in nullo dissentiat sententia nostra, et in futurum pro bene 
gestis consequamur praemia sempiterna." 

Sz. Lőrincz ünnepe évenkint emlékünkre hozza, hogy 
az egyház mindig birtokolt, s joga is van a birtokolásra, ha-
bár ezt némely országok törvényei ugy tiltják, mint a pogány 
caesarok. Sz. Lőrincz, duplex secundae classis cum octava, 
mikint sz. István vértanú, nyolcz templommal bir Romában. 
Laurentius extra muros, és Paneperna, amaz egyik az öt ba-
silikák közöl; Laurentius in Damaso, 370-ben épült ; Lau-
rentius in Lucina, Juno templomának helyén 435-ből ; Lau-
rentius in Miranda Antonia templomának helyén a 8-ik 
századból; Laurentius in piscibus, I I I . Inczétöl azon helyen 
épittetve, hol sz. Lőrincz az egyház kincseit a szegények 
között kiosztotta; Tra janus piaczán piczi templom, végre 
Laurentius in fonte, hol sz. Lőrincz sz Hyppolitot megke-
resztelte. Ez t 1543-ban Toledoi Alvarez János építette. 

Rendesen Nero tartat ik a kath. egyház első üldözőinek. 
Tertullianus és sz. Ágoston elsőnek mondják. „Pr imum 
Neronem in hanc sectam caesariano gladio ferocisse." „ A 
Nerone videtur exordiendum esse." (De civ. D. 1. 18. c. 52.) 
Mindazonáltal Ptolomeus és Romanus, amaz nepii püspök, ez 
romai bölcsész első vértanuk a nyugotí egyházban, k iknek 
testeik Nepi mellett Sabinilla catacombákban 1540-ben a 
hitelesség minden bizonyítványaival feltaláltattak. Baronius 
e két vértanút Nero idejére teszi, Simon de Magistris I I . 
Claudius idejére, Rorhbacher ingadozik, Ranghiasci majd 
első, majd második Claudiust emlit ; e végre „Apologia dei 
protomartiri deli' Occidente" czimü könyv szerzője minden 
véleményeket itélet alá vévén, a romai martyrologium állí-
tását, és a breviárium szövegét mint történeti igazságot be-
vitatja : „24 aug. Nepetae s. Ptolomei episcopi, discipuli b. 
Petr i apostoli, a quo missus in Tusciam ad praedicandum 
evangelium, in eadem civitate gloriosus Christi martyr occu-
buit. Ibidem s. Romani ejusdem civitatis episcopi, qui cum 
esset s. Ptolomei discipulus, fuit etiam in passione socius." — 
A breviárium pedig: „qui sub quondam fidei christianae ty-
ranno Claudio imperatore martyrii palmam reportaverint ." 
— Jerusalemben sz. István, és az öregebb sz. Jakab , nyu-
goton pedig sz. Ptolomeus és Romanus protomart.yres. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : Az aequatori püspökök IX. Piushoz. — 

Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az aequatori püspökök IX. Piushoz. 
B E A T I S S I M E P A T E R . 

Inter potissimas curas quibus primi provinciá-
lis concilii Aequatorianae ecclesiae patres inejusdem 
ecclesiae negotiis pertractandis detinentur, illa pro-
fecto postrema non fuit, qua erga Beatitudinem 
Tuam distringuntur. Vix dum adunaremur, haec 
mentem nostram primo subiit cogitatio, ut ejus acta 
et décréta Sanctitatis Tuae nomini nuncuparemus; 
deinde ut solemni conciliari testimonio significaremus, 
quanto moerore nos et omnes curae nostrae concre-
diti in praesenti temporum et rerum luctuoisissima 
conditione, in qua versatur Ecclesia, afficiamur. Si 
labores nostros Beatitudo Tua benignovultu digna-
bitur aspicere, quam maximum beneficium a Te 
consequuturos fore censemus : in altero autem nihil 
aliud optamus, quam ut filiorum tuorum in Te et 
in apostolicam Sedem amoris, reverentiae, et studii 
sensa cognoscas. 

Tum ex publicis ephemeridibus, cum ex his, 
qui ad hanc a veteri orbe longissime sejunctam rem-
publicam adveniunt, tum etiam maxime ex frequen-
tibus encyclicis a Beatitudine Tua ad universae 
Ecclesiae episcopos datis, plane novimus, quas in 
angustias violenter adducta, quantove moerore ex-
cruciata sit eadem Tua Beatitudo ob infensissimum 
bellum, quod non paucisabhinc annis contra Tuum, 
adeoque Sanctae Sedis civilem principatum, concita-
tatum est, et usque adeo invaluit, ut inipii hostes 
conatu sacrilego uberioribus Romandiolae, Piceni, et, 
Umbriae usurpatis provinciis, ceteras, quae tibi re-
manent, urbemque ipsain Romain impetant, Teque 
de tua Sede Sanctissima sub episcopi Romani nomi-
ne in privatam conditionem dejicere scelerate con-
cupi scant. 

Aeque novimus, Sanctissime Pater, quantum ex 
liisce nefariis ausibus universus catholicus se se 

commoverit orbis. Laetanti animo profecto intellexi-
mus oranes fere, quotquot per orbem dispersi sunt, 
catholicae Ecclesiae episcopos in publicum editis 
monumentis bellum hoc scelestissimum fuisse dete-
statos, Tuamque causam strenue defendisse. Episco-
pis quoque concinuere plurimi ingenio, Uteris, 
omnique doctrinae genere pollentes. Nostram ad-
mirationem excitarunt praesertim antistites Gallia-
rum, qui evangelica prorsus libertate ante omnes 
vocem ext.ulerunt, tum ut solamen aliquod cordi Tuo 
afferent, tum etiam errantium sophismata retundendo 
principes et magnates ac populi omnes edocerentur 
de Tui, et Ecclesiae legitimo temporali principatu. 
Demirati quoque sumus, quod omnis ordinis viri et 
juvenes ex unaquaque natione, relictis parentibus et 
domibus, in ejus defensionem militiae Tuae nomen 
dederint, nobiliores se putantes evasuros, si vitam 
et sanguinem pro Petri Sede funderent, quemadmo-
dum de eorum pluribus effectum fuisse legimus, qui 
ad Eidardi arcem in bello percussi martyres obie-
runt. Sed illuc admirationis impellit ut quis prae 
animi commotione a lacrymis temperari nequeat, 
illud sane est, quod ex totius orbis unaquaque ré-
gióné, et plaga, ex rupibus etmontibus quoque inac-
cessis, non modo principes praedivites et cives, sed 
villici et rusticani, viri et mulieres, tum etiam in-
fantes, inopes licet et pauperrimi, suum quisque 
obulum, uti vocant, Sancti Petri ad Sanctitatis Tuae 
pedes trailsmittat. In quo factum illud, quod olim 
in templo Salomonis a Servatore nostro commenda-
tum in evangelio legitur, temporibus nostris erga 
Sanctam Sedem cernimus renovatum, ut et divites 
suas opes, et viduae paupercula duo tantum aera 
sibi residua in gazophilacium mitterent. Scimus 
namque et matronas sibi sua pretiosa monilia, et 
viduas panem sibi ex ore ademisse, undë haberent, 
quo fidem ac in Te amorem suo qualicumque dono 
demonstrarent. 

Commotio haec, Sanctissime Pater, tam univer-
salis, tam intima, tam aperta, tam flagrans aliquid 
magni et valde magni praesefert et significat. Cur 
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enim dum vix T u u m civilem príncipatumoppugnari 
intelligitur, cur ad ejus periculum omnium populorum 
corda tam subito, tam facile infremunt, etanimi tam 
potenter fervent, et concitantur? Id non ab humano 
sensu aut ratione profecto efficitur, sed ab illo Spiritus 
Sancti instinctu provenit, quo imbutus populus chri-
stianus absque ulla mentis contentione,aut ratione red-
dere valeat, in ejusdem sanctae Sedis temporalis domi-
nii oppugnatione aliquid aliud, aliquid altius, aliquid 
scelestius sibi pertimescendum sentit et putat. Equi-
dem Spiritus ille divinus, qui ex speciali promissione 
Petro facta, Pater Beatissime, Tibi docenti assistit, 
et quae doceas, suggerit, idem ille Spiritus est, qui 
corda quoque discipulorum et fidelium sua illustra-
tione invadit et pénétrât, adeo ut et ipsi e regione 
in idem ac T u mirabili consensione colliment. 

Etenim si illi, qui in Tuum civilem principatum 
tam impium et ferox bellum commoverunt, autuman-
tes illum praesenti civilitati et progressui unicum 
impedimentum et obstaculum esse, vera aequa et 
solida civilitate et progressu, prout ipsi crepantibus 
buccis paedicant, contenti esse vellent, quid pro eis 
ex inaudita liberalitate non effecisti? Uno atque 
eodem verbo poenas eis remisistl, processus obtrun-
casti ; eos exsuies in patriam revocasti, eosque ad 
omnia antiqua jura et etiam munia evexisti, atque 
libertates, quas optabant, concessisti. Haec ideo me-
moramus non ut, aut praedecessores Tuos immode-
ratae severitatis. aut Beatitudinem tuam nimiae cle-
mentiae insimulemus. Nam et decessores Tu i num-
quam ab justitiae, aequitatis, et prudentiae tramitein 
rebellium decernendis, inflgendisque poenis nec hi-
lum se se avocarunt, et Beatitudo T u a in bis rela-
xandis, libertatibusque concedendis non nisi divino 
instinctu ducta id egit. Siquidem omnibus fere in 
Europa adversus sanctae Sedis in perduelles seve-
ritatem, quam nimiam, et fortassis iniquam appella-
bant, conclamantibus, oportebat, ut exemplum cle-
mentiae eis exhiberetur ; non tamen illud, quod ci-
vilis prudentia, aut humanitatis sensus suggerere 
valet, sed illud, quod evangelium Christi et Charitas 
Christiana universalis ecclesiae pastoris pectori in-
spirare tantum potest: nimirum ut perduellibus 
plena venia daretur, eorumque crimina perpetua 
oblivione delerentur; et ipsi , quemadmodum in 
evangelio cum filio prodigo actum fuit, paterno sinu 
tamquam filii complecterentur, pristinisque jur ibus 
et honoribus restituerentur. Id omnipotentis Dei sa-
pientissimo consilio et Tuo actum praedicamus. 
Quandoquidem eorum subsequuta ingratitudo et 

proditio effecit, ut et decessorum Tuorum severitas 
ab nimietatis nota in conspectu universae Europae 
absolveretur ; et dementia T u a aureola illius ornata 
cerneretur, qui ab iis ipsis, in quos peculiaria béné-
ficia effudit, proditus et cruci affixus fuit, et hujus 
saeculi potestates facto agnoscerent veri regiminis 
principia non esse ilia, quae hujus seculi philosopia, 
sed catholia religio docet ; et orbis universus obstu-
pesceret se sentiens ab erumpenti perduellionis vul-
cano l iberatum: uno verbo effecit, ut apostolicae 
Sedis justitia, sanctitas, et prudentia magis eluce-
sceret, T u a dementia suis splendoribus decoraretur, 
principes illuminarentur, omnes instruerentur po-
puli, perduelliumque incorrigibilitas apud omnes in 
comperto poneretur. 

At hi non incorrigibiles modo sunt, sed eo ne-
quitiae pervenerunt, ut Tuum civilem principatum, 
non ideo quia civilis principatus tantum sit, odio 
habeant, sed quia in mundo religionis simul justi et 
aequi omnis unicum est et praesidium et sustenta-
culum. Etenim cum Romanus pontifex, ut ipsi per 
novemdecim circiter saeculorum experimentum bene 
norunt, ex dispositione divina religionis cunctarum-
que virtutum, simulque juris omnis tam humani 
quam divini unicus in orbe sit legitimus assertor et 
vindex, ideo illi terrenum principatum auferre mo-
liuntur, ut ab orbe omnis idea virtutis, boni et aequi 
penitus evanescat, simulque sibi licitum faciant omnia 
quaeque sive divina, sive liumana susdeque ver-
tere, et omnino delere. Haec nobis cogitantibus ob-
viam venerunt praeclara ilia verba, quae in allocu-
tione die 18 martii 1861 a Beatitudine Tua habita, 
cum gaudio perlegimus „Romani pontificatus oppu-
gnatio non solum eo spectat, ut haec sancta Sedes et 
Romanus pontifex legitimo suo civili principatu 
omnino privetur, sed eo etiam tendit, ut infirmetur, 
et, si fieri umquam posset, plane tollatur salutaris ca-
tliolicae religionis virtus." 

Quae cum ita sint, laudes et gratias immortali 
Deo toto corde a nobis rependendas censemus, quod 
sapientia sua effecerit, ut sanctae Sedi temporale 
regnum adjudicaretur atque conjungeretur, et ut 
Romanus pontifex ipse idem esset et princeps et 
rex. Consociatio haec, aut conjunctio tam gravis est, 
et tantam necessitudinis intimitatem cum Ecclesia 
ipsa habet et praesefert, ut eo spiritu et conatu, quo 
quis civilem sanctae Sedis principatum tuendum, 
defendendum, et sustinendum susceperit, ipsam quo-
que Ecclesiam sustineat, defendat, et tueatur. 
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Etenim, si ex ipsorum Ecclesiae hostium pharisaica 
concessione summus pontifex suum honorem, suamque in 
spirituali animarum regimine et auctoritatem et libertatem et 
independentiam habere debet; quis honor, quaeve auctoritas, 
sive libertás ac independentia inesse illi potest, si libero etiam 
atque usquequaque independenti non potiatur civili princi-
patu ? Aiiud ab eo, si valent, aliud medium excogitent, quo 
inter tot régna et principes, qui sunt in mundo, non solum 
apud christianam plebem, sed etiam apud imperatores et re-
ges et magnates, qui utpote christiani ei subiiciuntur, aucto-
ritas ejus et libertás ac independentia sarta tecta serve-
tur. Nobis profecto nullum magis aptum, nullum dignius, 
nullum magis accommodatum est, quam illud, quod sa-
pientissimo divinae providentiae consilio manifeste con-
stitutum ; quod plurium seculorum decursu confirmatum ; 
quod populorum summa gratitudine acceptum ; quod jurista-
rum doctorumque rationibus comprobatum ; quod regum et 
imperatorum omnium perpetua consensione recognitum ; quod 
in solemnibus inter nationes conventionibus demum sancitum 
et commendatum et venei-atum perpetuo reperitur, scilicet 
Romanae Ecclesiae et sanctae Sedis civilis principatus. Mi-
rum sane est, quod nihil sibi facessat, utrum acatholicarum 
sectarum religiosa negotia omnia in unam eamdemque perso-
nam, quae simul caput religionis sit et princeps, coeat, id 
tantum in unum Romanum pontificem coire posse negent. 
Hoc agendi modo, sanctissime Pater, istiusmodi antiqui juris 
recentissimi subversores, nec opinantes, comprobant et aperte 
declarant, se nullum regem aut imperatorem quemvis, nisi 
Romanum pontificem tantum agnoscere religionis, justitiae, 
aequitatis ceterarumque virtutum legitimum assertorem et 
vindicem : idcirco ilium tantummodo verendum et timendum 
esse, licet inviti, fatentur. 

Dicant porro, Christi regnum non esse de hoc mundo.. 
Quid inde? et nos praedicamus Christi regnum non a mundo 
rationem et originem suam ducere. Fatemur et nos libenter, 
quod non ejusdem naturae sit ac mundus. Quid profecto ? 
ex eo quod a mundo non oriatur, et de natura mundi non sit, 
ideo naturae auctor in mundo et in mundum amplius 
non habet potestatem, ut suum vicarium in terris prin-
cipem civilem constituere nequeat ? Profecto in praesen-
ti rerum ordine sanctae Sedis civilem principatum neces-
sarium esse ducimus ad auctoritatem potestatemque illam 
spirituálém, pro salute mundi in terris a Christo Domino 
constitutam, efferendam, sustinendam et manifestandam. 
Quandoquidem spirituális Romani pontificis auctoritas, ut fi-
nem, pro quo instituta fuit, consequatur, oportet quod non 
solum libero et independenti sui exercitio fruatur, sed etiam 
quod ab omnibus cognosci et discerni possit; ad eamque 
quicumque ad regnum coelorum vocatus, ex quocumque loco 
absque ullius impedimenti genere accedere et recurrere va-
leat. Quod si non libera, quanam ratione et modo sua saluta-
ria monita vulgabit, aut décréta edet ? Quod si non omnibus 
conspicua, quomodo quis earn cognoscere et in tanto numero 
falsas religiones praedicantium distinguere aut discernere 
poterit ? Quod si non accessibilis, quomodo indigentium spi-
ritualibus necessitatibus consuletur ? Quonampacto haec ob-
tineri possent, nisi in fastigio societatis civilis cum civili prin-
cipatu conjuncta ipsa resideat et consistât ? 

Hue, Pater Beatissime, hue spectant moderni hostes 
Tui civilis principatus, ut si Romanum pontificem in privatam 
conditionem dejicere, et sanctae Sedis temporale dominium de 
medio tollere datum illis esset, quod Deus numquam pro 
certo si net, Eeclesiam ipsam labefactare, eamque a mundo 
penitus eliminare sibi putant. 

Petra namque ilia, in qua Christus Salvator suam fun-
davit Eeclesiam : ilia civitas, quam in monte sitam in evan-
gelio legimus : tabernaculum illud, quod psalmorum liber in 
sole collocatum describit ; Ecclesia demum, quae, declarante 
Augustino, non in occulto sed in manifestatione posita est, 
connexionem et quamdam intimitatem pro certo habet et 
praesefert cum civili sanctae Sedis dominio ; quam connexio-
nem et intimitatem hostes profecto ita accipiunt, ut tempo-
rali dominio abolito et petram ipsam et tabernaculum tene-
bris obvolvere, et Ecclesiam ipsam penitus delere posse sibi 
facile persuadeant. 

Quale spectaculum de se in mundo praebet temporale 
dominium sanctae Sedis ? Si regiones, in qu.as protenditur, 
aut provinciáé, quibus coalescit, inspiciantur, sunt adeo par-
vae et exiguae, ut in universi orbis amplitudine non nisi 
punctum appareat, et tarnen tantam de se famam, et celebri-
tatein in toto universo excitât, ut nullum aliud gloriosum li-
cet quantumvis, magnum potens et opulentum impérium aut 
regnum sit, quod parem sibi admirationem et famam asse-
quutum umquam fuerit. Bellum ipeum nefarium, quo impetitur, 
efficit, ut illud in Europae totiusque mundi conspectu in sua 
parvitate gloriosius et admirabilius evadat. Putandum ne 
erit, ut cum Dominus in extremo judicii die judicaturus gen-
tes advenerit, reperiantur qui in suae fidelitatis exeusationem 
afferre possint, se portám cocli et Ecclesiam Christi, in qua 
tantum salus aeterna invenitur, non novisse ? Ideo fit, ut 
Ecclesia ab omnibus cognoscatur, ab omnibus distinguatur, 
omnibus facile accessibilis sit in suo supremo capite. Ideo fit, 
vit ejus civilis principatus plurimum inserviat splendori ; di-
gnitati, et independentiae Petrae, in qua fundata surgit Ec-
clesia ; et civitatem illam, quae in monte posita omnium ocu-
lis patet ; et tabernaculum illud, quod in sole collocatum 
omnes illuminât, et demum Ecclesiam ipsam, quae non in te-
nebris, sed in manifestatione sita, suae sanctitatis et sapien-
tiae vim ad omnium salutem expandit. Unde civilis princi-
patus ipse sit sedes et subsellium illud, in quo, cum residet 
Romanus pontifex, resideat quoque suprema auctoritas, et 
divina majestas Ecclesiae, quia ubi Petrus ibi Ecclesia. 

Idcirco moderni veteratores nihil intentatum relin-
quunt, ut Te de Tua sanctissima sede exturbent, quia pasto-
rem percutientes se oves facile dispersuros putant : Teque in 
obscuram conditionem dejecto, societatem quoque catholicam 
subversuros et penitus deleturos se credant ; eamdem illi sor-
tem parantes, quam impiissimo deicidio sibi miserrime compa-
ravit populus judaicus, qui absque civitate et templo, sine 
sacerdotio et regno, sine altari, cum ubique sit, nullibi repe-
ritur, omnibus peripsema factus in toto orbe vagus et profu-
gus, infandum spectaculum suae dejectionis se exhibet. 

Haec ideo memorabamus, Pater Sanctissime, ut videa-
tur quanti catholicae Ecclesiae intersit civilis sanctae Sedis 
principatus, quove necessitudinis vinculo ei consocietur, adeo 
ut ipsa in eo, veluti in proprio solio consistens, in animarum 
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spirituali regimine plena libertate potiatur, raajestatemque 
suam divinam et speciositatem omnibus eonspicuam faciat, 
atque veritatem, qua a falsis secernitur, demonstret seque 
tandem ad salutem imis et summis accessibilem facile praebeat. 

Quapropter primi provinciális concilii ecclesiae Aequa-
torianae patres laeto animo Sanctitati Tuae gratulamur de 
constantia, de fortitudine, deque singulari prudentia, qua 
sanctae Sedis et Ecclesiae catholicae temporalia j u ra adver-
sus invasores asseruisti et sustinuisti. Omnipotenti Deo et 
Christo gratias agimus, quod in T e talem pontificem Ecclesiae 
suae dederit, qualem et temporum adversitas, et rerum né-
cessitas expostulabat, quique suis virtutibus et recte factis 
tempestatem, quae in Ecclesiam conflata est, dissipare possit, 
et dissipabit. Interim aequo animo tuis moeroribus et nos 
moeremur; eisdem angustiis, quibus Tu , et nos angimur; 
tuismet afflictionibus affligimur; tuis lacrymis lacrymas 
nostras commiscemus, sperantes fore ut brevi pace Ec-
clesiae reddita, de tuo triumpho gaudere possimus ; quem 
ut Deus quantocijis acceleret, non desistimus a precibus 
fundendis , interponentes mérita Sanctissimae Mariae Vir-
ginis, a Te novo praeconio Immaculatae suae conceptio-
nis dogmatica definitione nuper commendatae, et Beato-
rum apostolorum Petr i et Paul i ; nec non nostrarum 
ecclesiarum patronorum, qui apud misericordiarum patrem 
et ipsi supplices adsint, ut illa laetitiae dies Tibi, nobis, et 
Ecclesiae universae cito illucescat. 

Sensa haec nostra, Beatissime Pater , et concilii acta, 
et nos ipsos ad Tuos pedes ponimus ; eos deosculando, aposto-
licam Tuam benedictionem super nos, et gregem nostrum 
postulantes. 

Datum Quiti XIV. Kai. augusti M D C C C L X I I I 
Josephus Maria 

archiep. Quitensis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , sept. 14-én. Előadván IX. Pius főpásztori 

tisztjének minden ponton véghezvitt tökéletes teljesítését, 
második részben előadja IX. Pius rendelkezéseit az egyház 
jogainak föntartására, helyzetének javítására, szóval az egy-
ház felvirágoztatására minden más világrészen. E kis könyv-
ből bámulva lát juk a pápaság magasztosságát, s legalább 
homályosan kezdjük ismerni, mi az a „solicitudo omnium 
ecclesiarum." 

Nem lehet itten még csak névsorozatban sem emliteni, 
hol, és mit tett IX. Pius; mivel a könyv is majdnem csak 
névsorozatban, legszűkebb kivonatban emliti mindezek főbb-
jeit, mégis 15 ivre vastagodott. Egy ik előnye a könyvnek 
az is, hogy midőn IX . Pius pápaságának fötetteit meg-
ismerjük, egyszersmind az egyház jelenlegi világhelyzetét 
szemléljük. 

Afr ica egy püspökséget bir, mely közvetlen a szent-
széknek van alárendelve, a portlouisit Móricz szigeten, a többi 
püspökök európai érsekek alatt állanak, vagy mint apostoli 
helyettnökök a Propagandától függenek. — Mexico 1856-
tól óta, mikor Larrainzar Mano Komába küldetett , hogy 
concordatumot kössön, sok viszályt kezdett . Elűzetvén a 
püspökök, szerzetesek, elkoboztatván az egyházi javak , I X . 
Pius 1863 mart. 16-i „Omnibus notum" allocutiojában a 

mexicoi érsekséget megta r tva , a mechoatani és guala-
xarai püspökséget érsekségre emelvén, a hierarchiát újból 
rendezte. 

U j Granada üldözést kezdvén, amint ezt 1852 sept. 
27-i allocutioban „Acerbissimum vobiscum" olvassuk, még 
ma sincs rendes állapotban. „Meminit unus quisque" allocu-
tio 1861 sept. 30-án uj panaszt emel, „Incredibili" körlevél 
1863 sejit. 17-ről intézkedik, nov. 30-án a kormány és a 
popayani püspök közötti egyességet semmisnek nyilatkoz-
tatja, mert a romai szék soha nem engedte meg „ut episcopi 
suo arbitrio cum guberniis conveutiones inirent, sibique jus 
reservavit illas conficiendi, ut suprema sua auctoritate Eccle-
siae ju ra sar ta tecta servaret et a praepotenti laicae potesta-
tis arbitrio vindicaret." Bogotái érsek alatt van 7 püspöki 
szék , melyek közöl a pastoit 1859 april. 10-én IX. Pius 
alapitotta. 

A közép-amerikai kormányok sorra üldözést kezdtek, 
mig a concordatumok az egyházi ügyeket újra szervezték. 
A paranai püspöki szék Bueno-Ayresben, a punoi Peruban 
újból felemeltetett. 

Éjszak-amerikai püspökségek újra szerveztettek. A 
goai viszályok végre elrendeztettek, s szó sem volna többé 
ezen százados zavarról, lia a legújabban kinevezett érsek 
szavát tartotta volna. A chinai, tonkini, anami, choreai üldö-
zések ellen csak imádság lehetett a fegyver, melyre a szent-
atya „Multis gravibusque" allocutiojában 1860 dec. 17-én 
felszólítja a kath. híveket. Adott is az Isten békét, s a hit-
küldéri állomások új ra virágzásnak indulnak, melyre vajha 
a mi filléreink és imádságaink ne hiányoznának Asia kü-
lönben a szentszék figyelmét nemcsak a jerusalemi latin 
patriarchatus visszaállításában, hanem a szakadárok egye-
sítésében nagy mérvben foglalkodtat ja , melyről különös 
tárgyalást találunk a könyvben. 

Australia manillai és sydney érsekségből áll, az 3, ez 
7 püspökkel ; az aucklandi és wellingtoni püspök a szent-
széktől függ közvetlenül. 

Europa a szentatyának legtöbb gondot adott. A badeni 
viszályok 1853 óta, az uj iskola viszály mult évből; ') a bol-
dogult jámbor lelkű Günther Antal bölcseimi elmélete, 
Froschammer tévtanai, a müncheni tudósok gyűlése, a bam-
bergi püspök-gyülekezet, az austriai concordatum, a lengyel-
országi és muszkaországi zavarok, Francziaországban a 
classicusok kérdése, a helylyel-közzel mutatkozni akaró gal-
lican szakadáros törekvések, a liturgia visszaállítása, a spa-
nyol u j concordatum 1852-ből, a portugalli püspökség különös 
viselete 1862-ben, az angol, a hollandi hierarchia visszaállí-
tása, a svajczi zavarok 1847-től, végre az olasz forradalom 
1855-től óta, mind oly tárgyak, melyek a szentszéknek leg-
több fáradságot, fájdalmat okoztak. 

Jön végre, mit tett IX . Pius a keletiekre nézve ? 
Ezen gondjait IX. Pius 1848 jan. 6-án „In suprema 

Pe t r i " körlevelében, mely egyenesen a keletiekhez volt in-
tézve, bebizonyította, és Ferrieri Incze sidai érsek követsé-
gében a török udvarhoz. A keletnek minden dicséreteit el-
számlálva kimondja : „posteriore etiam aevo, quamvis haud 

') A kormány kath. papot meghí az iskolába ; de midőn ez a gyer-
mekeket tanitja „Gelobt sei Jésus Christus" üdvözletre, a kormány a pa-
pot elűzi. Ily szabadságot ért a liberális kormány ! 
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exigua christianorum orientalium pars a communione sanctae 
hujus Sedis, atque adeo a catholicae Ecclesiae unitate reces-
sisset, et in oriente ipso rerum sumraam obtinuerint gentes a 
Christiana religione alienae : numquam tamen defuere illic 
homines bene multi, qui divinae gratiae auxilio freti, suam 
pro vera fide et catholica unitate constantiam inter multiplices 
calamitates et diuturna eorum praesertim temporum peri-
cula comproharunt." Buzdítja azután a pápa mindnyájokat , 
hogy elhagyván a szakadás hosszú viszályait az egyház ke-
belébe visszatérni siessenek. 

% 

A sidai érsek a sultánhoz volt küldve a keleti kath. 
keresztények ügyeit melegen ajánlandó. Ez alkalmat felhasz-
nálta a követ, hogy a nevezetesebb egyházakat bejárja, 
mindnyájokat a pápa levelének átadásával biztosítsa, misze-
rint liturgiájokat, melyet a pápa legjobban tisztel, megtartván, 
tér jenek vissza az egységre. „At vero ad Nos quod attiuet, 
igy ir a pápa hozzájok, testamur et confirmamus, nihil nobis 
antiquius esse, quam ut vos ad communionem nostram redeun-
tes nedűm nulla, quae durior videri possit, praescriptione 
affligamus, sed ex constanti sanctae hujus Sedis instituto 
peramanter paterna prorsus benignitate excipiamus, itaque 
non vobis inponimus onera, quam haec necessaria : nimirum 
ut ad unitatem reversi consentiatis nobiscum in professione 
verae fidei, quam Ecclesia catholica tenet ac docet et cum 
Ecclesia ipsa supremaque hac Petri Sede communionem ser-
vetis." Azon év sept. 11-én „Gratum nobis" allocutiojában 
emliti, hogy a kath. chaldeusok számára babyloni patriarcha-
tust állított, s erre Audu Józsefet nevezte ki. 

Az örmények ügyeivel a szentatya 1854 febr. 9-én 
kelt „Neminem vestrum" körlevelében foglalkozik. Szóbeli, 
irodalmi viták nagy mozgalmakat idéztek elő e nemzet fiai 
között : ez a szentatyát fölötte elszomorította, mivel az ör-
mények hitegységük állhatatosságának legfényesebb példá-
já t adták mindig. E vitatkozásoknak a szentatya véget ve-
tett. Fölállította részükre a konstantinápolyi primási széket 
öt alárendelt püspökkel. 

1856 jun. 16-án tartott allocutioban emliti, hogy a gö-
rög melchiták számára Bahus Kelement patriarchává meg-
erősítette. 

1860 jul. 26-án „ E x vestr is" brevét küldött a maroni-
ták patriarhájához, erősítvén, vigasztalván őket az ellenök 
keltett üldözésben. Ugyanezt tette dec. 17-én tartott allo-
cutioban. 

1848 jul. 3-án tartott allocutio „Probe noscitis" és 
„Universalis Ecclesiae" bulla a muszkaországi ruthenekről 
szól, k iknek ügyei 1847-ben kötött concordatumban újra 
rendeztet tek. 

Az austriai oláhok atyai gondjainak legbecsesebb tár-
gyai valának. 1848 jan. 22-én apostoli köriratot küldött az 
oláh kath. püspökökhöz, kiknek hierarchiai testületét két u j 
püspökséggel szaporította. „In apostolicae Sedis fastigio con-
sti tué praedecessores nostri Romani pontifices, pro tradita 
sibi divinitus Ecclesiae universae gubernandi potestate, ad 
orientalem quoque Ecclesiam paterna studia converterunt, ac 
nihil umquam desiderari a se passi sunt, quod ad illám vei 
tuendam vei juvandam pertinere posse videretur. Quantum 
porro industriae, et solertiae, quantum laboris impenderint, ut 
qui ex orientalibus populis a Romana Ecclesia funesto schis-

mate dissiderent, ad eam boni volente3que sese adjungerent 
et cum supremo in terris pastore Romano pontifice, tamquam 
membra cum capite, consociarentur, non est cur fusius ex-
plicemus venerabiles f ra t res ; explorata namque vobis res est, 
inuumerisque testata históriáé documentis." Előadja azután 
miket tett ő a keletiek visszahozására, ügyeik emelésére, nö-
vendékeik nevelésére. 1853 sept. 19-én tartott allocutioban 
megerősiti az oláhok liturgiáját, szokásaikat, fegyelmüket. 
1852 aug. 15-én kelt „Verbis exprimere" brevében a foga-
rasi érsekhez és tartományi püspökökhez nagy örömét fejezi 
ki azok fölött, miket Luca Antal nuncius a szentatyának irt 
az oláh katholikusok erényeiről az egyházi egységben ; mi-
előtt pedig ezen kitűnő catholicitásban őket megerősítené, 
alkalmat vesz, hogy a házasság szentségének felbontha-
tatlanságát, mint kath. dogmát kifejtse. „Pro vestra sa-
pientia probe intelligitis venerabiles fratres, in tanti mo-
menti re omnes cujusque generis difficultates, sí forte obji-
ciantur, esse omnino in omni patientia et doctrina vincendas, 
cum agatur de catholica veritate divinitus revelata, quam 
omnes Ecclesiae filii firmiter profiteri ac servare tenentur . 
Quare iis omnibus, qui hujusmodi difficultates vobis forsitan 
afferre voluerint, pro episcopali vestra sollicitudine, zelo ac 
scientia cath. Ecclesiae de hac re doctrinam clare aperteque 
exponite, explicate, inculcate ac simul ostendite, difficulta-
tes ipsas nullo modo contra catholicam hanc veritatem ad-
mitti eique opponi numquam posse. Ne cessetis umquam V. 
F . omni studio ecclesiasticos vestrarum dioecesium homines, 
ac praesertim parochos monere, exhortari, ut hanc catholicae 
Ecclesiae de matrimonio doctrinam fidelibus assidue dili-
genterque explicent, evolvant, et in illorum animis alte 
defigant." 

A keleti keresztények iránti szeretetét legfényesebben 
mutatta meg IX. Pius,midőn 1862jan. 6-án kelt„Romani ponti-
fices" brevével a Propagandában külön bizottmányt alakitott, 
mely kizárólag a keletiek ügyeivel foglalkozzék : ;,Decesso-
res nostri non solum in animo numquam habuere orientales 
gentes ad ritum latinum ducere, verum etiam, quoties oppor-
tunum existimarunt, luculentissimis verbis clare aperteque 
declararunt, se nolle proprios orientalium ecclesiarum rítus, 
utpote venerabili suae originis antiquitate et sanctorum pa-
trum auctoritate commendatos destruere vei immutare, sed 
unice velle, nequid in ritus ipsos forsitan induceretur, quod 
fidei cath. adversetur, vei periculum generet animarum, vei 
ecclesiasticae deroget honestati. Quod si orientales ritus ali-
cujus arbitrio aliquando immutati fuerint , id numquam apo-
stolicae huic Sedi est tribuendum." April 7-én kelt „Aman-
tissimus" körlevelében a keleti püspökséghez pontról pontra 
előadja, mikkel fog foglalatoskodni az u j bizottmány. 

Az Isten sok áldással, sok probáltatással töltötte meg 
IX. Pius hosszú pápaságát. E könyv rövid tételekben tün-
teti elönkbe mind a kettőt. Örömmel, szakadatlan részvéttel 
olvas, lapozgat az ember benne, s azon gondolattal teszi le : 
áldott pápaság, nélküled annyi részre szakadnánk, hány 
egyházi megye van helyenkint. — Sartori könyvkiadó jó uton 
halad, a kath. világnak hálával vegyitett pártolására teszi 
magát méltóvá. 

PÉCS-MEGYE, sept. 2-án. Ki nem tudja mennyi ve-
szélyeknek van kitéve a papneveldéből a szünnapokra ki-
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jövő növendékpapság, midőn a világban ellentétét látja an-
nak, amit mint egyedüli üdvöst elöljárói oly nagy buzga-
lommal csepegtettek szivébe ? Kívánatosnak tetszett, hogy 
a növendékpapság a szünnapi időfolyamra a főt. Ordinaria-
tustól bizonyos „instructiot" kapjon, hogy mind a növendék-
papság tudja mihez tartsa magát, mind a lelkipásztorkodó 
papság birjon normativummal, melyre épitse az erkölcsi bi-
zonyítványt, melylyel a szünnapok végén lelkismeretesen 
azt elláthassa. Örömmel értesültem, hogy a pécsi növendék-
papság több évek óta ily körülményesen pontozott instru-
ctioval bocsáttatik szét a szünnapoki-a, melynek szövegét 
bátor vagyok ide mellékelni azon alázatos kéréssel, hogy a 
lelkipásztorkodó papság az „instructio" pontjai szerint lel-
kismeretesen adja ki a bizonyitványt, mert a szünnapok 
alatt legjobban ki lehet ismerni, váljon igazi hivatás vagy 
más földi érdekből lett valaki növendékpap, és ha e fontos 
ügyben a növendékpapság elöljáróit nem istápoljuk, köny-
nyen történhetik, hogy vétkes elhallgatásunk által méltat-
lan, hivatás nélküli bérencz lopódzik be a lelkek nagy ká-
rával az egyház szentélyébe. Nagy lelki örömmel olvastam, 
hogy Nagyasszonyunk napján Szegeden, u j zsenge szent-
mise tartatott, hol táncz és papi szokásos lakodalom nem 
volt ; vajha ez minden uj misés pap instructiojában állna, 
mert lehet-e nagyobb ellentét a világon „ab amplexu agni 
D E I immaculati in brachia mulieris ruere ?" Emlékezem, 
hogy főm. zágrábi érsek bibornok az ujmisés papokhoz tar-
tott hatalmas beszédben ezen világi tánczot keményen meg-
tiltotta, mert az itt többnyire jelenlevő növendékpapságnak, 
alkalom adatik minden évben az „instructio" pontjait meg-
szegni; pécsi növendékpapoknak adott instructio ez : 

Dilectefil i! — Cum vocatio sacra, quam seminarium 
ingrediendo professus es, et idea scholae Christi, ad quam ut 
clericus stricte pertines, tibi conscientiosam imponat obliga-
tionem, ut semper memineris te ad sanctitatem esse vocatum, 
et scholae Christi discipulum existere, alloquor et adhortor 
te in Domino, ut per ferias subsequas extra domus ecclesi-
asticae limina futurus dictis et factis exhibeas te clericali 
militiae adscriptum, in sortem Domini révéra esse vocatum. 
— Quapropter pietatis, modestiae et humilitatis velut virtu-
tum clericalium tibi imprimis commendatarum et inculcata-
rum, te semper et ubique eo modo exemplar exhibeas, ut 
nemo adolescentiam tuam contemnat, sed potius in conver-
satione tua quilibet spiritum clericalem suspiciendo sensum 
reverentiae erga. s. religionem nostram, quae tales parat 
mysteriorum dispensatores, concipiat. — Quod ut eo tutius 
obtineatur, decursu feriarum pro inviolabili regula habebis 
sequentia : 

I. Ubique seu in domo parentum, seu aliorum moratus 
fueris, mane et vespere omni cum devotione preces persol-
ves, insuper feria Vl-a ad 5. vulnera D. N. I. Chr. 5 .Pater' 
et ,Ave', nec non diebus Sabbathi et festis B. M. V. rosarium 
cum mysteriis persolves. 

II. Ad spiritum clericalem in corde tuo totius conser-
vandum festis Assummp. B. M. V ; Angelorum et Nominis 
B. M. V. confessionem pei-ages et sub publicis divinis com-
munionem summes. I I I Quotidie, si in loco sacrum celebra-
tum fuerit, missae sacrificio devote intereris et quötiescumque 
occasionem habueris, celebranti sacerdoti, rosario et libro 

precatorio provisus, ministrabis ; dominicis autem diebus et 
festis inomisse concioni quoque et tam mane, quam a meridie 
publicis divinis intereris. IV. Absque veste talari, collari, et 
cingulo extra domus limina numquam apparebis, cavebis po-
tius quam diligentissime, ne te etiam intra domum aliquis 
veste clericali exutum conspiciat. 

V. Nullo sub praetextu diversoria, cavenas, theatra 
aut alia, quocumque nomine veniant, publica et communia 
conventuum laicalium loca accedere praesumas ; tu enim etsi 
in mundo sis, non es de mundo, pars enim haereditatis tuae 
Dominus. Ores dilecte D. N. I. Chr., ut gratia sua insuffici-
entiam tuam succollet, te in bono confirmet, et in profectione 
clericali ad gloriae suae augmentum et fidelium aedificatio-
nem progressum facere misericorditer concédât. VI. Horas 
matutinas ordinarie lectione piorum librorum item repetiti-
one auditorum studiorum, aut praevia lectione audiendarum 
scientiarum consumere adniteris. 

Instructionem hanc, ut primum ad locum, ubi est pa-
rochus, deveneris, eidem reverenter exhibebis ; recessurus 
autem de loco, clausum testimonium ab eodem super eo per-
demisse orabis : an expositis his obligationibus et quali cum 
conscientiositate satisfeceris ? Idem expetes a singulis paro-
chis, in quorum parochiis moraberis, collecta vero taliter per 
ferias attestata cum reditu in seminarium reverendissimo 
rectori cum litteris his reverenter exhibebis, quarum tergo, 
prout de loco in locum te transire contigerit, inscribes, quod 
in loco N. tot dies quippe a die N. usque diem mensis N. mo-
ratus fueris. 

Domini autem parochi, per viscera Christi exorantur, 
ut novas has sanctuarii, in quo nos indigni deservimus, plan-
tas fraterna caritate foveant, a periculo retrahant, cum man-
suetudine moneant, universim ad vitae ecclesiasticae perfe-
ctionem verbo atque exemplo manuducant Georgius Girk 
mp. eppus 5. Ecclesiensis. 

IRODALOM. 
„A p r o t e s t a n t i s m u s é s c a t h o l i c i s m u s " 

vonatkozással az európai polgárisodásra. Ir ta Balmes, fordí-
totta a pesti növendékpapság magyar e. i. iskolája. Ara 1 
frt. 50 kr. o. é. 

A XVI-ik század csudaszülöttje, az úgynevezett refor-
matio képe már magában is sokkal komorabb, hogysem ked-
vet, tetszést találhatnánk azt uj foltokkal még inkább else-
tétíteni. Szerzője , a szomorú és sajnálatos nevezetes-
ségre vergődött szerzetes, azon föladatot tűzte ki magá-
nak, hogy határt nem ismerő szélsőségeivel és kitörései-
vel mindazt lerontsa, megsemmisítse, ami az emberi szivet 
és lelket egyedül képes boldogítani, oly kíméletlen volt 
minden iránt , mi útjában állott. Szóval, minden ellen, 
ami szép, jó és igaz, ugy szórta káromlásait s mennyköveit, 
mintha dühroham szállta volna meg. 

S valóban, ha lelkiszemeink elé idézzük ama roppant 
pusztítást, nyomort és vészt, melyet Luther és társai zúdí-
tottak Europa népeinek nyakára, ha elgondoljuk : mily bor-
zasztó nyugalommal s derültséggel fáradoznak még most 
is sokan a téveszmék gyártása- és terjesztésében, elborul lel-
künk, megfagy a vér szivünkben Ige i ; a kath. egyház 
hü fia, saját hazájának tántorithatlan polgára fájó szívvel te-
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kinti a szomorú valót, retteg a gyászos jövőtől, s hogy a köl-
tővel szóljunk, arczain végig fájdalomsajtólta könyek foly-
nak, s aggó lelkére sötét ború nehezedik, mert látja, mint 
siet megelőzve korát e gyászos időben elgyengült vénségre 
hanyatlani az emberi nemzet ; látja e rémitő századot, mely 
Istentől elvonni és a nyomorult földhöz szegezni törekszik a 
gyarló emberiséget; látja mennyire megfeledkezett önma-
gáról, sőt Istenéről is, a korlátolt eszű emberiség ; mint ro-
han a feneketlen örvény tátongó mélyébe, pompát, fényt, di-
csőséget hajhászva; mint törekszik esztelenségében magát 
az Istent taszítani le a mennyei trónról mindennek nézvén 
magát Es mindez a hitetlenség, hitközönyösség a protes-
tantismus szomorú müve, melyre a semmivel sem törődök 
megelégedetten, büszke önérzettel mutatnak. 

De azok, kik komolyan gondolkoznak, önkénytelenül 
is ezen kérdéseket teszik: mi lesz ennek vége ? Hová ju-
tunk, ha még tovább is ezen uton haladunk ? S váljon nincs 
mód, nincs hatalom, mely ez iszonyú rombolásnak gátot 
vethetne ? . . . . 

Igen is van ! S ez az egyesülés, továbbá a nézetek s 
érzetek egymáshoz közeledése. De hogyan történhetik 
ez ? Napjainkban az irodalom által. Ha valaha, ugy most 
bizonyára kétszeresen szükséges, hogy minden pap igye-
kezzék magának kellő jártasságot szerezni az irodalomban, 
mert most ez a sorompó, ahol harczra kell szállnunk, ez a 
fegyver, melylyel megtámadnak elleneink. Vajha megérte-
nénk mindnyájan az idő buzdító szózatát, mely egész erély-
lyel hi föl bennünket ! Föl ! föl apraja nagyja ! Ideje már a 
tétlenségből kibontakozni, s vállvetve, sürü rendbe sorako-
zottan fogadni az ellenség támadásait. 

Eleget gyalázták már, igen, eleget rágalmazták szent 
hitünk szent tanait, szenteink dicső ereklyéit ! Gyalázat !. . . 
ezerszer gyalázat volna reánk nézve, ha mi katholikusok 
hallgatnánk, mig a zsidó, pogány, protestáns és mások föl-
szólalnak vallásuk tanai mellett. Igen, ha mi hallgatnánk 
s összetett kezekkel néznénk az iszonyú rombolás tovább és 
tovább terjedését; ha még most is szunyókálnánk, midőn 
már fejünk fölött ég a ház ! 

Avagy talán mindez csak üres beszéd ? agyrém ? ne-
vetséges félénkség ? . . . Bár az volna ! . . De tekintsetek csak 
körül, s látni fogjátok a religio száműzetését a csendes csa-
ládi körből, egyesek és népek sziveiből, látni fogjátok az 
elkorcsosodást, a vétek és tévely halálosztó csapásait, azért 
készüljetek a nagyszerű h a r c z r a ! . . . Tegyen mindenki 
annyit, amennyit tehet. 

A fölhozottakból tehát eléggé kitűnik, hogy a pesti 
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája tökéletesen 
megértette korunk intő szózatát, mert nemcsak ügyes baj-
nokokat igyekszik nevelni az egyházi irodalomnak, hanem 
évenkint egy-egy kötet korszerű munkával is meglepi a 
magyar olvasóközönséget. Igy ez évben is Balmes ,,A pro-
testantismus és catholicismus" czimü munkáját ültette át a 
magyar irodalomba. 

Miután nem szándékunk Balmes ezen a catholicismus 
mellett irt valódi apologiáját részletesen birálni, hanem csak 
bemutatni, némi tekintetben ismertetni és a t. olvasóközön-
ség figyelmét fölhívni; azért elég legyen a főbb pontokat 
följegyezni. — Balmes, ezen éleseszü és lánglelkü író, „A 

protestantismus és catholicismus" czimü munkájának első 
kötetében összehasonlítja a protestantismus és catholicismus 
szellemét, s megdönthetlen érvekkel állítja az olvasó szemei 
elé ez utóbbinak az előbbi fölötti előnyeit. Harminczhét fe-
jezetben mutogatja és bizonyítja, hogy egyedül a catholicis-
musnak köszönhetjük a tudomány, művészet és irodalom 
kifejlődését, fölvirágzását, a népek társadalmi haladását, 
boldogságát, a vallásosság és erkölcsösség elterjedését, meg-
szilárdulását, az igazi szabadság érzetét, a rabszolgaság el-
törültetését, a nőnem méltóságának helyreállítását, a vallási 
rajongás, babonaság és a legirtózatosb bűnök kiirtását, az 
embernek, mint embernek becsülését, mely utóbbi a régiek 
előtt ismeretlen volt ; mig a protestantismusnak, mely a fel-
oszlás magvát méhében hordja, legfeljebb a nyomort kö-
szönhetjük, melyet az emberiség nyakába zuditott. Bebizo-
nyítja azt is, hogy a protestantismus természeténél fogva 
minden más vallásvélemény megsemmisitésére törekszik ; 
hogy veszedelmes irányt ad a szellemnek ; hogy a hitközö-
nyösséget és rajongást az honosította meg Európában ; hogy 
a türelmetlenség, melyet a catholicismusra szeretne erősza-
kolni, a protestantismusnak sajátja. Közben-közben pedig 
meggyőzöleg és gyönyörűen czáfolgatja Guizot, Carte-
sius, Leibnitz, Bayle, Montesquieu, Voltaire állítását és té-
vedéseit. 

Mindezt oly szép, világos és megnyerő modorban, 
élénk, folyékony irálylyal, a sziv és észhez egyaránt szóló 
hangon, megdönthetlen érvekkel támogatja, ecseteli, hogy 
valóban lehetetlen az olvasást abbahagyni. Nem hiszszük, 
hogy akadna ember, aki ezen becses mű olvasása után nem 
érezné az elmondottak igazságát, a katholikus pedig nem 
ragaszkodnék kétszeres szeretettel a kath. egyházhoz. Nem 
hiszszük, hogy találkoznék valaki, aki az itt elmondottak 
után önkénytelenül is nem gondolna arra, amit Afrika vilá-
gossága, szt. Cyprián mondott, midőn néhány szóban az em-
ber egész nagyságát foglalta össze, s bátor kézzel rajzolta 
ama magasztos álláspontot, melyen lelkünknek állania kell, 
anélkül, hogy onnan valaha hátrálna. „Soha, úgymond, soha 
sem fogja bámulni az emberek müveit az, ki magát Isten 
gyermekének ismeri. Elhagyja magasztos álláspontját, aki 
egyebet csudál, mint Istent." (De spectaculis.) 

Igen, hogy eszébe ne jutnának e magasztos szavak, 
melyekre, mint Balmes mondja, a fő büszkén egyenesedik 
föl, a sziv nemes bátorság tüzétől telik el, minden osztályon 
termékeny melegség árad szét, ugy hogy a legutolsó ember 
is elmondhatja, ami azelőtt kizárólagosan az elragadtatott 
dalnok számára látszott föltartva lenni : 

„Os homini sublime dedit, coelumque tueri — jussit et 
erectos ad sidera tollere vultus." Mely magasztos szavakról 
mindazok megfeledkeznek, kik a fölvilágosodottság roppant 
haladását, az emberi ész nagyszerű találmányait, müveit 
csudálják, s mindezt a protestantismusnak, tehát emberi 
erőnek tulajdonitják, mig Istent és a kath. egyházat a szá-
mításból egészen kihagyják. — Más részről pedig megerő-
síti bennünk azon erős hitet, hogy religio nélkül nincs, nem 
lehet valódi boldogság, s hogy a vallástalanság a nemzetek 
sírásója. Mert, mikint egy jeles hazánkfia mondja, hiába si-
ettek napkeletről napnyugotra, hiába hasitjátok folyóitok 
derekát gőzöseitekkel, hiába röpültök a vasútokon s a vi-
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toriák szárnyain egyik országból a másikba, hiába tanulmá-
nyozzátok át a világ minden tudományos müveit, vallás nél-
kül a valódi boldogságot föl nem lelhetitek. A vallástalan-
ság ront ja az emberiséget, bomlasztja a társadalmat, sza-
kí t ja szét a házasság szent kötelékei t . . . Csak a vallás — 
mondja Novalis — élesztheti föl ismét Európát, biztosithatja 
a népeket ! Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs, 
mely ha megvész, Roma ledől és rabigába görbed ! mondja 
Berzsenyi. 

Szóval, Balmes ezen müve mulatva oktat ja az olvasót, 
s olyan hatást idéz elő az emberi kebelben, melyet gyönge 
tollúnk nem képes hiven előadni és leírni, azért nem lehet 
eléggé ajánlani. 

Ami a forditást illeti, az tökéletesen sikerültnek mond-
ható, s ez már magában véve is nagy dicséretére válik a 
pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának. 
Azonban fölhagyunk a dicsérgetésekkel, miután ez csak né-
mely embernek és lapnak tulajdona. Azután különben is nem 
minden időben tanácsos az igazságot kimondani, mert ha-
mar félreértetünk, némely részről. Szóljunk tehát inkább a 
hiányokról, mit annál szivesebben teszünk, minél erősebben 
hiszsziik, hogy az ujabb nemzedéknek javára szolgáland. 

Mindenekelőtt nem hagyhat juk szó nélkül azon kö-
vetkezetlenséget , mely a helyesirást illetőleg az egész 
munkán keresztül vonul. S váljon mi az ? Először is 
ezen szavak „a k i , " „a mi," „a hol," „a nélkül" stb. majd 
egy szóba iratnak, majd ismét elválasztatnak. Véleményünk 
szerint jobbnak talál juk külön irni, noha legjelesebb nyel-
vészeink, mint Czuczor, Fogarasi , Toldy az ellenkezőt állít-
j ák és védik. Hogy miért t a r t juk jobbnak, azt itt nem akar-
j u k fejtegetni, miután ez nem tartozik ide, azért csak az t 
jegyezzük meg, hogy akár összeirjuk, aká r pedig elválaszt-
juk , az még most nem hiba, miután nincs tökéletesen meg-
állapítva; de legyünk következetesek, mert különben hibá-
zunk, ha egyik lapon í r juk „aki" stb. a másikon pedig „a k i " 
stb. Továbbá az elválasztójegyek csaknem mindenütt ki-
maradtak, s ez szinte nagy hiba. Ezen szó „kevésbé" majd 
igy, majd ismét „kevésbbé" van írva. Ugy szinte ezen kife-
jezések „évenkint ," „naponkint" stb. igy is előfordulnak 
„évenként ," „naponként ," ami szinte következetlenség. 
Igaz ugyan, hogy ír juk p. o. „angyalként ," „Vörösmarty-
k é n t " stb. de ez egészen más, mit ugy hiszem nem szükség 
fejtegetnünk. Egyébiránt ezt csak azért hoztuk föl, hogy 
jövőre jobban figyeljenek a reményteljes munkások, s szi-
goruabban ragaszkodjanak az iskola megállapított helyes-
írási szabályaihoz. Amennyire mi tudjuk, a fönemlitett ese-
tek is megvannak állapitva, ha tehát szem előtt tartották 
volna, bizonyára nem követték volna el ezt. No de különben 
ez mitsem von le a munka becséből, azért ismételve mond-
juk, hogy aki nem aka r j a magát néhány élvezetdús órától 
megfosztani, az el ne mulaszsza megvenni. Mint értesültünk, 
már 800 példány elfogyott, s igy csak 200 példány maradt 
föl, de hiszsziik ez sem sokáig fog a könyvtárban heverni. 
Adja Isten ! 

Hrabovszky István. 

VEGYESEK. 
Erdemekben, szinte mint korban és jeles tagokban dús 

sz. Benedek rendje sept. 5-én mélt. s főt. Simor János püspök, 
mint kiküldött kir. biztos ur előtt a pannonhalmi főapátságra 
következő három jelöltet választott : első helyre ft . Kruesz 
Chrysostomust 71, — második helyre ft . Hollósy Justinianust 
72, — harmadik helyre ft . J ahn Mainrádot 86 szavazattal 
az összes 134 szavazat közöl. 

Alig lesz hazánkban három gymnasium, melynek ta-
nuló ifjúsága a szegedivel számra egyenlő volna. A 8 osz-
tályú gymnasium összesen 678 tanonczczal dicsekszik, mi-
kint a mult félévi értesitvénye mutatja. A gymnasium ke-
gyesrendiek vezetése, nt. Baranyai Zsiga igazgatása alatt 
van ; vallási tekintetben a tanonczok közöl volt 524 kath . 
87 héber, 62 g. n. egy. 3 ágost. 2 helvét vallású; 459 ma-
gyar, 79 magyar-héber, 8 német-héber, 62 német, 51 szerb, 
10 román, 5 sláv, 4 horvát; a 62, nyolczadik osztályú tanoncz 
közöl 58 tett érettségi vizsgát, ezek közöl 45 egyszerűen, 7 
kitiinöleg érettnek találtatott a fölső tanintézetekre, 5 pedig 
megbukott . A 62 tanonczból 18 papi, 16 jogi, 8 orvosi, 2 
nyelvészeti, 10 mütani, 1 bányászati, 3 gazdászati pályára 
lépett, 6 bizonytalan maradt. — Oktat ták tehát a nt. a tyák 
az ifjúságot a hazának, képeztek munkást az egyháznak, 
mindnyájokat nevelték az Istennek. Legyen az Isten ál-
dása velők. 

T. Ballagi Mór ur a Prot. egy. és isk. lap 37 számában 
Proudhon munkájá t „De la capacité politique des classes 
ouvrières" ismertetvén, mondja, hogy Proudhont csak „az 
Isten államügyészei vádolják crimen laesae majestatis divi-
nae" merényröl, miután ő oly vallásos férfi volt, akinél alig 
„lehet a vallás alapigazságait behatóbban tanítani, annak 
szükségét meggyőzőbb okokkal támogatni." Igaz, ha gon-
doljuk, hogy Proudhon szótárában a ,religion' szó azt jelenti, 
ami a mienkben. Ezután irja t. B. M. ur : „A vallás neki 
(Jézusnak) benső érzület dolga (Qui me negaverit coram 
hominibus, negabo et ego eum coram patre meo, csupa benső 
érzület) s azért ő az üdvre vezető útul nem positiv külsősé-
gek teljesítését, hanem a sziv tisztaságát jelelte ki. (Qui cre-
diderit et b a p t i s a t u s fuerit, ez nem a külsőség teljesí-
tése.) A kereszténység magna chartájában, a hegyi beszéd-
ben nyomát sem találni azon később keletkezett dogmáknak, 
melyek midőn a hívőknek földöntúli üdvöt Ígérnek, e földön 
meghasonlás és nyomornál egyebet nem szültek." A hegyi 
beszéd Jézus beszédjeinek csak egyike ; mit egy helyen 
nem mond, mondja a másikon, s aki tizet elvet Jézus be-
szédjeiből, nem fogja tisztelni a tizenegyediket sem. ,Isten 
hozzád te orthodox, te symbolicus prot. hit és egyház, a te 
credód meghasonlás és nyomornál egyebet nem szült hátra 
vau, hogy T. B. M. ur Dufios beszédjét adja ki a berni gyű-
lésből: „A kath. egyház, mivel dogmája van, erkölcstelen ; a 
reformatio az orthodox protestantismus dogmát vall, az örö-
kösödési biint, ily dogmával szemközt a moral lehetetlen. A 
moralnak függetlennek kell lenni." T . B. M. ur is a hegyi 
beszédet vallja, a többit elveti : ez a dogmától független mo-
ral. Azután mondhatni : „Krisztus vallása a jövendőjé volt," 
azaz, 19-ik századnak még nincs vallása, lesz a 20-iknak; 
ha a 20-ik század elérkezik, ennek fiai ismét fogják mon-
dani : „Krisztus vallása a jövendőjé" mink nem birjuk, és 
igy usque ad consummationem saeculi; a világ vallás nélkül 
volt Krisztus előtt, vallás nélkül volt a 19-ik századig, val-
lás nélkül lesz a világ végéig, mivel minden nemzedék a 
jövőre fog mutatni. Igy valóban Proudhon és t. B. Mór ur 
egyaránt vallásosak.Ez hazánkba átplántált saint-simonismus. 
Francziaországban 1834 óta kiszáradt ; talán itten kap 
nedvet. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és alduaasor sarkán. 9. sz. a. 
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Pesten, September 20-án. 24. II. Félév. 1865. 
TARTALOM: Az egyházi szónoklatról. — Főpász-

tori körlevelek a pápai encyclicáról. (Egri ) — Egyházi tu-
dósítások. — Könyvészet. — Vegyesek. 

Az egyházi szónoklatról. 
Ami már illeti az egyházi- szónok tudományos 

kiképzését, vagy is azon forrásokat, melyekből az, 
ebbeli műveltségét kiválóan merítheti s időről időre 
fölfrissitheti s mintegy fölélesztheti; nem egyszer 
bizonyittatott be már, hogy ezek között a „patri-
stica" első s legkitűnőbb helyet foglal el, valamint 
az is kétségen kivül áll : hogy nincs háládatlanabb 
módszer, mintha valaki ama magasztos s az apos-
toli szellem kincseit dúsan magukban foglaló szent 
atyák müvei helyett, melyekből minden nagy és 
hires egyházi szónok képződött, a mindennapi hit-
szónoki irodalomban akarja keresni sz. előadásaihoz 
való készültségét. Mi ezen állitásnak igazságáról 
olyannyira meg vagyunk győződve, miszerint a 
patristica studiumát minden hitszónokra nézve élet-
kérdésnek tartjuk. — Mindamellett ugy látszik, 
hogy minden e pontbani buzdításaink, minden a 
homileticai s asceticai müvek szabályaira való figyel-
meztetéseink mindaddig, mig azok csupán átalános 
mondatokból állnak, a jövő hitszónokra nézve kevés 
hasznot hoznak, hacsak oly módról nem gondosko-
dunk, mely által őket azok ismeretére "bizonyos köny-
nyü szerrel, s mintegy útmutatva nem vezéreljük. — 
A szent atyák müveinek gyűjteményei közül, hogy 
csak a legismeretesebbet s legkönnyebben megsze-
rezhetőt emlitsük fel, az úgynevezett „Migne-féle 
collectio" már is 400-nál több negyedrétü vastag 
kötetből áll. Melyik hitszónok bir annyi idővel, mi-
szerint átolvashatná e gyűjteményt, s belőle mind-
azon helyeket kijegyezhetné magának, melyek egy-
házszónoki működése czéljához tartoznak ? Tehát, 
hogy a jövő hitszónokok ezen studiumot könnyeb-
ben megtehessék, egy oly gyűjteményre volna szük-
ség, mely nem valamennyi sz. atyákat, s nem is 
minden müveiket foglalná magában, hanem csak 
azokat, és azon részeiket, mely az egyházi szónok-

latokra vonatkoznak, vagyis az egyházi előadások 
föladatába vágnak ; s mely gyűjtemény a sz. atyák 
müveit nem hittani sem egyháztörténelmi, hanem 
szorosan az egyház szónoklati szempontból tárgyalná 
s magyarázná; — sőt hogy annál inkább felelhes-
sen meg e czélnak: e gyűjtemény ugy volna kiállí-
tandó s szerkesztendő, miszerint bizonyos rendben, 
az egyházi beszédek nemei s tárgyai szerint, melye-
ket a hitszónokok átalán előadni kötelesek, az oda-
vonatkozó forrásokat, vagy legalább odatartozó 
egyes helyeket a sz. atyák müveiből előmutatná. 
Ki nem látja át, mennyire lenne ez által könnyitve 
a dolgon? — S ez volna a második vagyis gyakor-
lati része a homileticai készülésnek az egyházi szó-
nokra nézve, melyből a fentebb érintett szükséges 
tulajdonokat megszerezhetné magának. A t. szerző, 
"egy ily „minta és kútfő gyűjtemény" kiadáBtt^. 
mely a sz. atyák müveinek mindenegyes előadandó 
tárgyra s beszédnemre vonatkozó részeit, vagy csak 
egyes helyeit tartalmazná, kilátásba hozza. Adja 
Isten, miszerint minél előbb birhassuk azt. 

Ezen, az egyházi szónok személyére nézve föl-
hozott észrevételek után a t. szerző azon tanokra 
tér át, melyeket a jelesebb hitszónokok, a szent be-
szédek különbféle tartalma, s alakja, vagyis az elő-
adás kitűnőbb nemeire nézve hagytak reánk. — A 
sz. beszédekre nézve átaljában, s névszerint a „the-
ma" megválasztását illetőleg a t. szerző véleménye, 
valamennyi jelesebb homiletával oda megy ki : hogy 
annak az egyházi év részeivel, vagyis az egyház 
szellemével összhangzatban kell lennie. De erre is, 
mint a szent atyák szelleme s buzgalma megisme-
rése, s eltulajdonítására nézve, mély Studium- s út-
mutatásra van szüksége az Isten igéjét egyházi szel-
lemben hirdetni akaró szónoknak. (Folyt.) 

Gyurikovics Mátyás. 

Főpásztori körlevelek a pápai encyclicáról. (Egri.) 
Eneyclicae literae summi pontificis, quas hisce in advo-

luto communico, eventum constituunt, qui solus sufficiens 
est, ut memóriám Pii Papae IX. in annalibus summorum pon-
tificum perennem reddat. Etenim non pauci etiam catholi-
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corum minus opportunum tempus censere possent, ut sum-
mus pontifex in medio tribulationum et calamitatum, ab uni-
verso quasi orbe derelictus, spoliatus, et adversariis j amjam 
supremum pontificio regimini diem annunciantibus, forti, 
inconcusso animo attollat vocem suam, et virtute duintaxat 
illius, cuius in terris vicarium ag i t , confortatus, seposito 
omni humano respectu, fiduciaque unice in Deo locata, an-
nunciet populis abyssum, in quem praecipites feruntur. 

E t certe in hoc communi summoque studio, dum for-
tium dumtaxat, plusque valentium, ac propriis commodis in-
servientium honoribus et magnificentiae c i ta tur , privatus 
omnibus terrenis armis summus pontifex primus et solus non 
extimescit palam detegere vulnus, quo moderna societas la-
borat, et hoc est, quod universalem conciliât encyclicae si-
gnificationem. 

Sed utique fieri non potuit, ut principia catholica, quae 
summus pontifex opponit principiis adversariorum, et incre-
dulorum, non irritent horum frustra tam exspectationem, 
sicque inconditos eorum non excitent clamores, conviciaque 
in s. Sedem non congerant. At vero nos, qui Sedi aposto-
licae, ut vere filii, fideliter adhaeremus, vocem summi pasto-
ris, ut par est, filiali cum devotione et adhaesione suscipere, 
et principia catholica, quae nobis proponuntur, sequi et tueri 
oportet. 

Neque etiam in literis his summi pontificis, ut multi 
malesani praetendunt, atque aliis persuaderc nituntur, de ci-
vilis reipublicae per turbanda securitate agitur ; sed summus 
pontifex, dum videt fideles suos sub pressione moderna ag-
gressivae et incredulae philosophiae continuis perplexitatibus 
«i^iftibitationibus expositos, attollit vocem suam et clare pro-
ponit : in quibus moderni aevi principia, aut potius agendi et 
loquendi formulae, quae sensim in praxim deducuntur, con-
trariae sint doctrinae catholicae, et ideo encyclicae hae literae 
perennabunt, ut documentum in unum redactarum veritatum 
eatholicarum contra ideas revolutionales saeculi nostri. 

Etenim diditae aevo nostro opiniones et praejudicia ipsas 
elementares notiones justi, recti et aequi non parum obfusca-
runt. Sic a diversitate cultus religiös! ad aequalitatem omnis 
religionis, aut potius ad indifferentismum in re religionis con-
cludunt. Ut adeo vel ex hoc exemplo facilis sit ad alios nunc 
regnantes errores conclusio. I ta ut unam memorem, sie di-
ctam libertatem preli affero, pro qua tantopere pugnatur, et 
quae reapse hic et illic existit. I ta est ; homo, ut ens liberum 
et intelligens, cogitat, quod vult, et scribit, quod vult. Sed 
Ecclesia catholica parte ex sua banc libertatem non potest 
pro principio stabilire, cadit enim sub legem moralem, qua 
distinguit inter bonum et malum. Cum itaque scripta nostra 
et cogitationes sint vel bonae, vel malae, Ecclesia jux ta su-
premam regulám justi et veri praecipit, non cogitare nisi 
bonum, et non scribere nisi verum. E t in hoc sensu sumen-
dum est, quod Ecclesia reprobet effrenem plane libertatem 
s eu cogitandi, seu scribendi, seu sie dictam libertatem preli 
sicque per censuram suam, qua hanc ferit, attentos reddere 
cupit fideles suos ad pericula, quae ex eadem in fidem mores 
christianos dimanant. 

E t ad hanc ac plus minus similem normám deduci pos-
aunt reapse vigentia, quae moderna philosophia praeeunte 
increduli sensim et sensim in praxim etiam deducere nitun-
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tur, sed cum haec principiis moralitatis adversa sint, Ecclesia 
quae custos est christianae moralitatis, eadem reprobat, ne-
que ut principia catholicismi, atque ut talia, quae ad morali-
tatem populi promovendam conducunt, eadem recognoscere 
potest. 

Continentur vero haec periculosa et damnosa principia 
in advoluto syllabo in unum dedueta, non quasi novi quid 
in hoc nunc primum in lucem proferuntur, sed quae jam ante-
hac aliis occasionibus seu in brevibus, seu allocutionibus apo-
stolicis censura perstricta erant, nunc vero per summum pon-
tificem in unum collecta sub uno quasi obtutu ocidis sistun-
tur. — Haec brevibus memoranda censui, ut scopus literarum 
apostolicarum singulis penitius innotescat, quidve de adver-
sariorum circa eamdum clamoribus et hallucinationibus sen-
tiendum sit, magis patescat. 

Sed et summus pontifex in hac aevi nostri doctrina-
rum prineipiorumque confusioue, quae ipsam humanam soci-
etatem subvertere parant, ac ipse quoque variis injustis op-
pressionibus et spoliationibus expositus, imitaturus Illum, 
cuius vicarium agit, et qui cruci etiam affixus pro inimicis 
suis oravit, annunciat totius orbis fidelibus pro anno labente 
indulgentias plenarias adinstar jubilaei, ut quippe fideles re-
conciliati Deo, et per usum sacramentorum corde puro exo-
rent patrem luminum, ut illuminet corda mentesque adver-
sariorum, donetque pacem Ecclesiae suae sanctae. In sensu 
itaque brevis apostoliéi dispono : — (itt következnek a jubi-
laeuini búcsú elnyerése idejének, módjának, és föltételeinek 
meghatározása, és minthogy az időköz a húsvéti gyónás ide-
jével összeesett, igy folytatta ö nagyméltósága :) Utique dies 
hi majori in parte alias etiam sunt tempus poenitentiae; fide-
les itaque tanto magis exeitandi erunt, quo per veram poe-
nitentiam peccatorum pondus deponentes, obsecrationibns, je-
juniis, eleemosynis, aliisque pietatis operibus iram Domini 
flagitiis nostris provocatam, placare studeant, atque inimi-
corum hominum insidias, fallacias et fraudes devitando, firmo 
et alaeri pede per semitas mandatorum Dei incedant, et a pec-
catis semet abstinere contendant. 

E t haec sunt, quae de concessis per suam Sanctitatem 
jubilaei indulgentiis animarum curatores fidelibus suis annun-
ciabunt, unaque eosdem exhortabuntur, ut ad avertendas, 
quibus undique premimur, calamitates non cessent clamare ad 
Dominum, ut parcat populo suo, et flagella iracundiae suae 
propitius avertat , bonitatisque thesauros suos super nos cle-
menter effundat. 

Datum Agriae, in festo ss. Nomini Jesu, die 15. janu-
arii 1865. 

Adalbertus tnp. 
Archi-Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége a nagyváradi görögkatholikus székeskápta-

lanhoz következő tiszteletbeli kanonokokat legkegyelmesebben, és dij-
elengedéssel méltóztatott kinevezni : Papp-Dályai Pé t e r t pocsai, Véghseö 
Mihályt hosszupályi, Kunk Jánost alsószopori, Papp-Moys Sándort be-
éli, Darabanth Jánost vetési plébánost, és Kőváry Tivadart belényesi 
gymnasium igazgatóját . 

P E S T , sept. 18-án. Nem mondhatjuk, hogy a nemzet 
nem tiszteli az ő jelesebb fiait. Az utolsó évtized minden ki-
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fogástól megmentené őt e tekintetben. A holtak, az élők 
tiszteletben részesültek bőségesen. Nemzeti megtiszteltetés-
nél nincs szebb. Az olympi győztes legboldogabb volt, midőn 
homlokára cserfakoszorut kapott, mivel ezt a nemzet adta. 
Miltiades a marathoni csatából hazatérve, nem mást kivánt, 
mint egy olajágkoszorut fejére a hazától. l) Nemzeti elisme-
rés a legszebb, a nemes lelkek legédesebb jutalma. Csak is 
azon nemzet szülhet nagyraképes fiakat, mely maga képes 
fiait nagy tetteikért megtisztelni. 

Tisztelet az erénynek önmagáért, mikint az egyház 
teszi, mikor a szenteknek tiszteletet mutat. De emellett üd-
vös az erény tisztelete a tisztelőre is. Áldás a nemzetre nagy 
fiainak közös megtiszteltetése, mivel hatalmas rugó hasonló 
tettekre ; csapás, mikor olyak tiszteltetnek meg, kiket csak 
politikai czélzat, vagy pártérdek akar nagyoknak feltün-
tetni. Ezeket egyes pártérdek, mely ma van, holnap nincs, 
tói fel a nemzet megtisztelésére. Roma hanyatlott, mikor 
Nerot, Caligulat mint Istent tisztelni képes volt; Görögor-
szág elveszett, mikor egy Themistocles, Alcibiades, Philopoe-
men nagy férfi lehetett. 

Megtiszteltettek nálunk a holtak, megtiszteltettek az 
élők is. A megtisztelés elméletét minden hazafi elfogadja, ha-
bár a megtiszteltről, legyen halott, vagy inkább ha élő, vé-
leményében független akar maradni, s méltán tisztelteték-e 
meg? maga is akarja megítélni. 

Három hónap előtt sok szó volt t. Vambéry Armin úr-
ról, kit a napisajtó a felfedezések országából, hol európai 
még meg nem fordult, hazatértnek lenni mondott. Az ily je -
lenetek mindig mesések: az ismeretlen tájakról sikeresen haza 
tértet 8—900 év előtt is mint csudát tekintették mindenütt. 

V. A. ur Bokharát, Khivát, Samarkandot utazta be. 
Maga mondja : „oly utakon jártam, melyeken még európai 
ember nem hagyott lábnyomot ;" a bámultság, érdekeltség, 
mely őtet Pesten fogadta, természetes következés. Az üd-
vözlet közös volt, de még nem nemzeti tisztelés. Mink is üd-
vözöltük lelkünkben a veszélyes útról hazatért felebarátun-
kat. Minden lépten halálveszély környezte, ő mégis épen 
haza jött; ki ne áldaná az irgalmas Istent, aki non secundum 
iniquitates nostras retribuit nobis , hanem véghetlen irgal-
masságából őriz, oltalmaz, földi jótéteményt ad, csak azért, 
hogy égit,hogy örökkévalót adhasson, mikor megérdemeljük. 

V. A. ur nem kereste nemzetünk bölcsőjét, ezt ő eszte-
lenségnek mondja, ő nyelvészeti kincseket keresett közép 
Asiában. Beadta már tudósítását ezen kincsekről a magyar 
akadémiának, melynek tagja ; többet még igér. Mi uem is-
merjük a beadott kéziratot, nem is jelent meg eddig nyom-
tatásban; mi csak útleírását ismerjük, mely f. é. május hó-
napban Emicli G u s z t á v könyvnyomdájából „Középásiai uta-
zás" czim alatt jelent meg. 

Azóta t. V. A, ur a magyar kir. kath egyetemhez a 
keleti nyelvek tanítójául neveztetett ki. O Fölsége a jogok 
föntartója, a kath. egyház főpártfogója, legtöbbet tett, mit 
tehetett, mikor t. V. A. urat nem tanárnak, hanem nyelvta-
nitónak nevezte ki az egyetemhez. Oly magas kegy, mely-
nél nagyobbat t. Y. A. ur e nemben nem várhatott. 

Munkája egyszerű jelentés, inkább utazási napló hely-

') Esehimus, contra Ctesiphontem. — Flutarchus, Cimon, IX. 
2) Előszó XIII . 1. 

ről helyre, a keleti utazásnak minden ismert jeleneteivel. 
Ez „első szerep," melyben föllép, mikint maga mondja, több 
még következhetik. A szerző sem tulajdonítván sokat útle-
írásának, mink sem akarjuk ,euge' kiáltással üdvözölni, 
azon körülményen kivül, hogy a kézirat két év előtt íratott, 
a könyv pedig f. évben betűre szedetett, semmi ujat nem tar-
talmazván. 

Nem népisme tehát, mi tollúnkat e sorok írására hívja, 
hanem más valami, min, olvasva e könyvet, szivünk mélyén 
elpirultunk. Elpirultunk, nem mint kath. pap, hanem először 
mint ember, másodszor mint magyar, sajnálkozván, hogy 
ezen könyv magyar irodalmunkban igy irva jelent meg, 
amint van. 

Szent dolog a religio. Ami szent, istenesen kell vele 
bánni. Lehet valaki protestáns, lehet héber, lehet muhamedán; 
de mig a kath. igazságról nincs meggyőződve, maradjon azon 
vallásban, melynek hive. Eltakarhatja, mások előtt eltitkol-
hatja, mily vallású, mivel nem mindenkinek van joga azt 
tudni ; de más vallást színlelni, más vallásnak gyakorlataival 
a nézőket megcsalni, soha nem szabad. Saját vallását kajá-
nabbul megvetni, más vallást érzékenyebben kigúnyolni 
nem lehet, mint a jelenlevőkkel elhitetni, hogy velők egy 
vallású, mikor ez nem igaz. A hollandiak Japoniában egy-
koron igy tettek, mikor a feszületet a parton taposták. Más 
vallást szinlelni, ennek szertartásait, imáit végezni, annyi 
mint saját vallását a világ előtt tettleg megtagadni. Megve-
tés ez saját vallására, mivel tettben tagadja, megvetés a 
szinlelt vallásra, mivel csak külsőleg mutogatja. Ez az em-
beri méltóságnak is megvetése; melyen ha az ember elpirul, 
elszomorodik, a magyar ember inkább, mivel ennek főeré-
nye az egyenes őszinteség, királyával, szomszédjával, ellen-
ségével, barátjával ; a magyar ember szinlelni, tettetni, 
csalni, rászedni nem tud. Pedig mindezeket V. A. könyvében 
feltaláljuk, sőt az egész útleírást, mikint ez leirva van, nem 
másnak mondanók, mint Vámbéry ur mozlimkalandjainak. 
Minden e körül forog, mily ügyesen játszotta V. A. ur a 
mozlimek vallását a mozlimek között. 

Erős, szigorú ítélet. De mégis szükséges, hogy az em-
beri, sőt a magyar faji méltóság a szigorú ítéletben meg-
mentessék. Fájdalommal teszszük, hogy épen mi tiltakozunk 
ily tény s ennek leirása ellen ; de tiltakozunk, nehogy az 
utókor gondolja, szó nélkül fogadtatott e termék is a ma-
gyar irodalomban. E mellett alkalmunk lesz megemlékezni, 
mikint utaztak e vad tájakon öt század előtt a szerzetesek. 
Nem lesz uj e szerint V. A. ur útleírásában, csak a gúnyos 
szerep, melyet a religio val játszott egész utján végig. A szer-
zetesek meghaltak volna, semmint a pogány vallást vallják, 
mivel tudták , mily nagy tárgy az Isten. V. A. ur előre 
dervis ruhát ölt, teli torokkal kiáltja Alláh ! Alláli ! mert 
a mozlimeket mindenütt meggyőzni akarta, hogy ö valóság-
gal mozlim. 

V. A. ur saját prot. vallását, melyre a héber vallásból 
áttért, (mikint hallottuk,) eltagadva mozlimvallást szinlelt, 
ajtatos mozlim zarándoknak adva ki magát, utazta be közép 
Ásiát. Mindent megtett, mit a mozlimek tesznek, mint moz-
limek. 

Igaz, hogy ezen színlelés nélkül biztosan nem utazha -
tott volna. Neki pedig czélja volt utazni. A jó czél elérésére 
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színleg vallást cserélt ; tehát finis sanctificat media. Ez az, 
amin mint ember, mint magyar elpirulunk. De ha ezt tette, 
az olvasónak ehez semmi köze, elhallgathatta volna. Nem 
jól tett t. V. A. ur mikor magát ajtatos mozlimnek szinlelte ; 
roszabbul tett, mikor ezt mint találékonyságot minden za-
varodás nélkül az egész világ előtt elbeszélte. Vámbéry tet-
tét, Vámbéry könyvét csak pirulással lehet emliteni. Insi-
gnis tettetés, insignis szivhidegség, amaz az utazásban, ez az 
elbeszélésben. Nem tartottuk volna lehetségesnek ezeket, ha 
maga V. A. ur el nem beszéli. 

Lássuk ezen elbeszélést. 
„Midőn csakugyan eltökélt szándékom lőn közép-

Ásiába utazni, tanácsosnak hivém megtartani az efendi sze-
repét , és keletet keleti ember képében látogatni meg." (XI . 
1.) Teheránban az ajtatos zarándokokkal, „testvérkint bánik, 
s t i tokban talán maga is az." (9. 1.) „Ok, mint benszülöttek, 
legjobb mentoraim lehetnének, azonkívül Resid efendi der-
visnek tar tanak." (11. 1.) „Miután e közép-ásiai fanatikus 
muzulmánok nézeteivel nem akarék rideg ellentétbe jönni, 
hazugsághoz kelle folyamodnom, mely társaimnak (a had-
zsiknak) hízelegjen, és saját czélomat is elősegítse. Azt mon-
dám tehát nekik, hogy rég át vagyok hatva azon csendes, 
bár forró vágytól, Turkestant , ezen még egyetlen székhelyét 
a meg nem hamisitott izlam erénynek, meglátni, s Khiva, 
Bokhara és Samarkand szenteit meglátogatni. Ezen gondo7 

lat hozott ide (Teheranba) Rumból (Törökország), már egy 
év óta várok Persiában, és hálát adok az Istennek, hogy ily 
út i társakat küld számomra, kikkel most már folytathatom 
utamat, és elérhetem kitűzött czélomat." „A jó tatárok meg-
lepetten tekintenek egymásra, mondták, hogy most már biz-
tosan tudják , amit ezelőtt csak sejtettek, t. i. hogy dervis 
vagyok." (12. 1.) „Kaczagom a mostani musulmanokat ; vi-
gyetek el magatokkal, nekem el kell mennem a tévedésnek 
e bünfészkéből, melyet már tökéletesen meguntam." (13. 1.) 
A törökök és persák rosz mozlimeknek tar ta tnak a zarán-
dokok által. Az utazási társaság esküt tett ; „a határozat 
megerősitéseül hadzsi Bilal elmondá az esküt ; amig beszélt, 
mindnyájan égnek tartot tuk kezeinket, s mikor elhallgatott, 
kiki szakállát fogta meg, s hangosan rámondta az áment." 
(17. 1.) 

Út ra kelvén „szokott marsokban folytatók utunkat ." 
Fellelkesülvén a zarándokok, „egy telken éneklésébefogtak, 
melyben én is részt vevék, leghangosabban kiáltva annak 
refra injé t : Allah ! j a Allah !" (23. 1.) E r r e az öregek : „hadzsi 
Resid, (ez volt a mostani nevem) valódi dervis, belőle még 
minden válhat ik." (24. 1.) 

De szakitsuk félbe ezen önvallomások folyamát. A 
lélek fárad ezeken, ha soká nézi, szégyenérzetében, méltó-
ságának ily érzékeny megsértéseiben önvédelemre lázad. 
Nyugodj unk egy kissé, fogjuk látni a továbbit. (Folyt.) 

P E S T , sept. 14-én. Bizony szüksége volna mai nap az 
embernek Gabriel Arkangyal Alborak nevü ezüst lovára, 
melyen Mohamed Mekkából Jeruzsálem és a hét menyorszá-
gon keresztül oly gyorsasággal utazott, hogy az elutaztakor 
feldöntött vizkorsóból a víz még ki nem folyt, mikor a pró-
féta már ismét Mekkában volt ; szükségünk volna ily Albo-
rakra , ha mindenről tudomást akarnánk venni ; az akara t 
ugyan megvolna, mert hiába valljuk csak meg, hogy rólunk 

is áll ez : ,,'A&tjvuïoi nâvxtç xai oí smß-tjuövvTiq l~évoi 

siç ov&èv STSÇOV Bvy.aiQovv, Xéysiv ri xal àxoveiv xaivô-

rtçov" (Act. 17. 21.) Kíváncsiak vagyunk, kivált ha más 
botlásáról van szó, ámbár jól tudjuk hogy: ,.est proprium 
stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum." (Cic. I I I . 
Tusc. c. 30.) De mind hiába, hallgatni nem akarunk, mert 
qui tacet consentire videtur. Alborokunk nincsen, s igy az 
idő hiánya miatt kevéssel is meg kell elégednünk, a sok kö-
zöl vá lasz tanunk; a sok mindenféléből azt emiitjük, mi épen 
tollúnk alá jő, p. o. hogy mai nap sem szűnt meg a 19 szá-
zad második felében a péntek s a 13 számtóli félelem. Ezt 
ugyan mindenki igen nevetségesnek tart ja, beszél, s ha kedve 
tar t ja , ir is ellene, mégis hánynak nyugtalanitja kebelét ezen 
babonaság ? „qua qui est imbutus, mond Cicero, quietus esse 
numquam potest," és az egyházi törvénykönyv : „Quis aesti-
maret, quam magnum peccatum sit dies observare, et menses 
et annos, et tempóra, sicut observant, qui certis diebus, sive 
mensibus, sive annis volunt, et nolunt aliquid inchoare, eo 
quod secundum vanas doctrinas hominum fausta, vei infausta 
existiment tempóra nisi huius mali magnitudinem ex timore 
Apostoli pensaremus, qui talibus ait, timeo, ne forte sine 
causa laboraverim in vobis?" Caus. 26. qu. 7. can. 17. Igy 
tudjuk, hogy egy kitűnő uri háznál nem rég egy meghivott, 
és igen tisztességes, mert tudós és érdemes uri vendégnek 
épen azért kellett távoznia, hogy az asztalnál t izenhármán 
ne legyenek. A meghivó házi ur akkor vette észre, hogy 
13-an fognak ülni az asztalnál, mikor a vendégek mind 
együtt voltak. Mitévő a házi u r ? Félre hivja egyik érdemes 
uri vendégét, s kéri, menjen haza. Szeretném tudni, ha egy 
ily vendéget elutasító ur a vaspályán utazik, s egy nyúl sza-
lad a síneken keresztül, nem kezdi-e meg rák módra foly-
tatni utazását, hogy — mint véli — a szerencsétlenségtől 
megmeneküljön ? „Omnia, quae facitis aut in verbo aut in 
opere, omnia in nomine Domini nostri Jesu Christi facite, 
gratias agentes Deo." 0 tempóra! o 19 század! o setét fel-
világosodottság ! Vagy talán nem setét, hanem csak oly napfo-
gyatkozásféle homályositja el néha lelkünk láthatárát ? Fu r -
csa világ! a iugum suave-t elvetjük, s a 13, nyulak, harang-
kongás, stb. stb. által tyrannizál tat juk magunkat. De talán 
jó lesz a 13 számtóli félelem genesis-ét keresni ; azt olvastam 
egykor, hogy 13-man ültek az utolsó vacsoránál és e 13 kö-
zöl egy t. i. Üdvözítőnk nem sokára meghalt, ezért tehát az 
asztalnál ülő 13 közöl egyiknek mindig meg kell halnia. I t t 
a félelem, akik halhatatlanok akarnak lenni. Hát Júdás nem 
halt-e meg nem sokára az utolsó vacsora után ? De hiába a 
babonás nem okoskodik, csak nyugtalankodik. 

„Superstitiosum est, et pacta quaedam significationem 
cum daemonibus placita aut foederata. His adjunguntur 
millia insanissimarum observationum, si membrum aliquid 
salierit, si junct im amicis ambulantibus lapis aut canis, aut 
puer intervenerit. Hinc sunt etiam illa, limen calcare cum 
ante domum tuam transit : redire ad lectum, siquis, dum se 
calceat, sternutaverit ; redire domum, si procedens offende-
í'it, cum vestis a soricibus roditur, plus timere suspicione 
mali futuri, quam praesens damnum dolere. Hinc fit, ut oc-
culto quodam judicio divino cupidi malarum rerum homines 
t radantur illudenti, illudentibus eos praevaricatoribus ange-
lis, quibus ista pars mundi infiina subjecta e3t. Omnes igitur 
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artes hujusmodi vei nugatoriae vel noxiae superstitionis ex 
quadam pestifera societate daemorum formidanda. In omni-
bus istis doctrinis societas daemonum formidanda, quae omnia 
tantum valent, quantum cum daemonibus foederata sunt. 
Quae tamen plena sunt pestiferae curiositatis, cruciantis so-
licitudinis, mortiferae servitutis." J) Ezen ,eruciatus solicitu-
dinis' sugta : ,barátom uram távozzék/ ennek kellett viva 
servitussal hazatérni szokott asztalához. 

De a szám bölcseség. Sz. Ágoston mondja : „etsi clarum 
nobis esse non potest, utrum in sapientia, vel ex sapientia 
numerus, an ipsa sapientia ex numero sit, an in numero, an 
utrumque nomen unius rei possit ostendi : illud certe mani-
festum est utrumque verum esse, et incommutabiliter ve-
r u m ; " 2 ) azért mondja : „sapere pauci possunt, numerare 
autem etiam stultis concessum est, mirantur homines sapien-
tiam, numerosque contemnunt. Docti autem et numerum et 
sapientiam in ipsa veri tate contuentur, et utrumque carum 
habent ." 3) Sz. Ágoston sok számban titkos értelmet fedezett 
fe l ; értelmezi sorban a 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 25, 
40, 50, 77, 150, 153, 1000 számokat ; s midőn mondja, hogy 
12 numerus sacratissimus, a 15-re megy át, s mond ja : con-
cordiam significat duorum testamentorum ; de mit jelent a 13 
szám, nem szól semmit. Nagy sz. Gergely pápa a másik sz. 
atya, ki a számoknak titkos értelmét kereste. Munkáiban 
csak két helyet találunk e tárgyról : az egyik lib. 32. mora-
lium cap. 16. n. 42. in cap. 42 Job, és lib. 2. hom. 24. dicta 
in basilica s. Laurentii foris muros urbis feria 4 paschae n. 
4.; beszél 10-ről, 12-ről, de 13-ról hallgat. — Ha a görög 
bölcseket kérdezzük, kik a számokról annyi sokat értékez-
tek, például Philebus, Pithagoras, Plato, vagy pedig Speu-
sippust, ki Plato ideái helyébe a számokat tette, vagy Ari-
stotelest, ki mindezt komolyan nem vette, találunk sokat az 
egyről, a kettőről, de tovább nem megy közülök senki. 4) 
Talán mivel senki sem szólt a 13-ról, mikor más számokról 
szó volt, azért oly félelmetes a 13, az inconnu, a tökéletlen 
szám, sz. Ágoston szerint, mivel egyenlő részekre elosztani 
nem lehet. 5) 

De mi keressük a számokat mindenben, habár nem 
félünk egyiktől sem, mindenikben jót sejtvén, soha roszat 
„ In tuere coelum, et terram et mare, et quaecumque in eis 
vel desuper fulgent, vel deorsum repunt, vel volant, vel na-
tant, formas habent, quia numéros habent : adime illis haec, 
nihil erunt. A quo ergo sunt, nisi a quo numerus ? E t omnium 
quidem formarum corporearum artifices homines in arte ha-
bent numéros, quibus coaptant opera sua. Quaere deinde ar-
tificis ipsius membra quis moveat, numerus erit : etsi detrahas 
de manibus opus, et de animo intentionem fabricandi, motus 
ille membrorum ad delectationem referatur, saltatio vocabi-
tur . Quaere ergo quid in saltatione delectet ? respondebit 
tibi numerus : ecce sum. Inspice jam pulchritudinem formati 

' ) S. Aug. 1. 2 de doctr. chr. c. 20—24. n. 3 0 - 3 7 . T. 3. p. 3 1 - 3 4 . 
ed. Yen. 1730 

*) Libr . 2. de lib. arb. c. 11. n. 32. T. 1. p. 599. F . ed. Ven. 1729. 
3) I . h. n. II. 
*) Lásd Zeller, Philosophie der Griechen p. 430—436. p. 657—661, 

ed . Tübing. 1859. — Lásd Frendelenburg, Platon, de ideis et numeris 
doctrina ex Aristotele illustr. p. 71 . . . . Brandis im Rhein. Mus. II . p. 
562.— Schwegler und Bonitz, Studien der Metaph. XIII . 6. 

5) L . 4. de Gen. ad lit. cap. 1. n. 6. T . 3. p. 162. 

corporis, numeri tenentur in loco. Inspice pulchritudinem 
mobilitatis in corpore, numeri versantur in tempore. Vivit in 
eis numerus." *) 

Keressük tehát a számokat, nem hogy re t teg jünk a 
13-ik számtól, de hogy általa bölcsebbek legyünk, midőn 
keresztény módra megemlékezünk : statutum est omnibus 
hominibus semel mori, post hoc autem judicium. Er re nem 
kell Alborák, elég ha a szentírásból felolvassa a 

Darázs. 
LONDON, sept. 1-én. Yorkban a társadalmi tudomány 

gyűlésén tartott egy felolvasásból kiderül, hogy Angolhon 
legegészségesebb vidékein 100 gyermek közöl 10 hal meg 
egy éven alul, a többieken pedig 20—26. Ezen halálozás 
okául a felolvasó orvos következőket adja : 1) az igen korai 
házasságokat a gyári v idékeken; 2) a szülék szokását opi-
umot adni gyermekeiknek, hogy csendesen legyenek, mig 
ők munkában vannak ; 3) a gyermekek betegsége esetében 
kuruzsolók közbejöttét, és ártalmas szerek használatát ; 4) 
súlyos hanyagságot a szoptatás ideje alatt ; 5) a biztosítási 
egyletek káros hatását. Ehez járul a gyermekeknek agyon-
nyomatása az ágyban a részeg anyák által, és az anyák oly 
munkákrai használata, melyek őket egész napon át távol 
lenni kényszeritik. — És váljon mit tesz a törvény a ba j 
orvoslására ? Burge-Ryan tudor mondja, mikint egy gyer-
mekölési pörben a biró az esküdteknek mondá, miszerint, 
ha nincsenek arról meggyőződve, hogy az anya gyermekét 
azonnal a szülés után megfojtotta, fel kell őt menteni. Ryan 
tudor hozzá teszi, hogy alig van bűntény, mely hamis előí-
télet folytán nagyobb mentségre és pártfogásra találna, 
mint épen a gyermekgyilkolás. Tegyük ehez hozzá, mily 
nehéz sokszor orvosilag bebizonyítani, hogy valóban gyer-
mekgyilkolás történt, és sokat meg lehetend fejteni. A 
„Morning Chronicle" i r j a : az emberi vérontástóli iszony, 
az emberi élet megszentelt jellegének érzete egészen el lá t -
szott tűnni alsó osztályainkból. A protestáns nevelés, az 
asszonyok közötti gyakori részegség, és a prostitutio bor-
zasztó növekedése gyászos befolyást gyakorol az angol nép 
erkölcsiségére. — Hasonlóan figyelemre méltó jelenség An-
gliában az öngyilkosságnak a nők közötti számos esetei, 
ugy hogy az összes öngyilkosságok legalább 25 száztóli-
já t teszi. 

A M S T E R D A M , jul. 21-én. Az, mit önnek a protes-
tantismusnak Németalföldön mutatkozó megoszlásáról irtam, 
napról napra igazabbnak mutatkozik. Kezeim között van 
az overisseeli tartomány pastorainak Zvolleban tartot t gyü-
lekezete felöli jelentés. Megjegyzendő hogy ezen tar tomány 
a hátramaradottakhoz számíttatik a szabadelvűek által ; de 
ha igy áll a régi hittel a hátramaradt tartományban, mi lesz 
az előrehaladottakban ? Ezen évben avval kezdték a vitat-
kozást, ha váljon a halhatatlanság a szó szoros értelmében 
létezik-e ? A vitatkozásból az tűnik ki, mikint sokan a szó-
nokok közöl a halhatatlanság alatt a „mindennek" örökké-
valóságát a mindenségben (in universo) értik. Támoga t t ák 
e tételt a leydeni hit tanár Schölten tekintélyével, ki csak-
ugyan sokakat képez a jövő igehirdetők közöl, és ki müvei-
ben a személyes Isten és a lélek halhatatlanságát tagadja . 

' ) S. Aug. 1. 2. de. lib. arb. cap. 16. n. 42. T. 1. p. 603. 
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A tétel mellett és ellene mondott beszédek után végre egy 
közvetitő inditvány után abban nyugodtak meg az igehir-
detők, hogy a tudomány még nem érett meg annyira, hogy 
e kérdés végkép eldöntethessék, s azért áttértek más tárgyra* 
ha váljon az unió folytassa-e segedelme által az indiai mis-

siók fentartását. Bámulatos ezen urak logikája ! Ezen ige-
hirdetők, kik az Isten léte és a lélek halhatatlansága felett 
sincsenek tisztában, ezek akar ják tériteni a muhamedánu-
sokat, és Boudha imádókat, kiket pogányoknak neveznek, 
habár ezek náluknál sokkal többet hisznek. — Egy uj 
röpirat, melyet Harthorn egykori javai protestáns küldér 
irt, alapul szolgált a vitatkozásoknak — H. azt mutatja ki 
müveiben, hogy ama missio sokba kerül, és mégis nagyon 
terméketlen, nem csuda tehát, ha a pastorok között többen 
azon véleményben voltak, hogy nem kell azt hiveik fillérei-
nek árán fentartani. Az egyik szónok ezen nevezetes érve-
lést használta : „A harcz és mozgalom ezen idejében, midőn 
a keresztényelem (olvasd calvinismus) minden elvei újból 
vizsgáltatnak, a missiok müve lehetetlenség. Előbb ezen 
kérdést kellene eldönteni : mi a keresztényelem ! A külmis-
siok társulata a supernaturalismushoz szit, melynek én el-
lensége vagyok." Őszinte vallomások. Azonban a missiok-
nak is találtattak barátjai, és ismét csak transactio utján le-
hetett egyesülni. A missio barátjai felhozták : 1) hogy szo-
morú lenne, ha a keresztényelem olyannyira ismeretlen 
volna, hogy még első alapelveit kellene kutatni ; 2) hogy 
minden megoszlás és vitatkozás mellett mégis létezik az 
igazság magva, és practicus kereszténység; 3) ha előbb 
minden problémák megoldását kellene várni, az utolsó ité-
let napjáig kellene várakozni. A „practicus keresztényelem" 
barátjai tehát következő programmot adák, meghatározván 
mit értenek a „gyakorlati" alatt. Nem kell a pogányokat 
theologiára, dogmatikára tanítani, hanem Isten ismeretét ter-
jeszteni, és az erkölcsi érzetet felkelteni, sat. Azután kije-
lentik, hogy elég szabadságot akarnak engedni a magyará-
zatra a különféle irányú igehirdetőknek. Tehát naturalisták, 
és supranaturalisták egyformán fognak küldetni ugyanazon 
társulat által a pogányok megtérítésére. Milyen lehet itt az 
eredmény ! ! ! 

MADRID, aug. 2-án. Az, mi előttünk mindig lehetet-
lennek lenni látszott, szemeink előtt áll, annyi század dicső 
hagyományainak beszennyezése. O'Donnel nem akar keve-
sebb lenni, mint Thouvenel, Grortschakoff, Bismark, elismer-
teti Olaszországot, de roszabb ezeknél, mert álszenteskedő 
módon azt akarná elhitetni, hogy maga a szentszék érdeké-
ben kivánja ezt tenni. Ha élne még Donoso Cortes, a kitűnő 
államár, szónok, és az egyház jogainak hős védője, szégyen-
ből eltakarná arczát, de persze ! Donoso halála óta a politi-
kai tudomány nagyot haladt, odáig, hogy állítsa, hogy leg-
jobb mód a kifosztottat védelmezni, ha szabadon engedjük 
tenni a kifosztogatót tetszése szerint. A ministerialis lapok 
áradoznak a czikkektől, melyekben fejtegetik azon kimond-
hatatlan nagy hasznot, mely Spanyolországra fog háromlani 
3-ik Napoléon müvének elismeréséből. Az evangelium 8 bol-
dogságról szól, minekünk még több lesz, nem fogunk többé 
(kevés) adósságot csinálni, tisztelve leszünk mindenkitől (a 
forradalmárok által), egyszóval szerintök most nemzetünk a 
hatalom, a dicsőség, nagyság tetőpolczát érendi el. Egy oly 

hatalmas fejedelem szövetségében senkitől sem félhetünk 
többé. De nem akarom tovább folytatni ama lapok badarsá-
gait, annyi bizonyos, hogy mi beszennyeztük történetünket, 
és a forradalom minden ponton győzedelmeskedik. És talán 
a ministerium ezen tette által hosszú életet biztosított maga 
számára, és az országot a fenyegető veszélyektől megmen-
tette ? A lelépett ministerium kamarai többséggel birt, mely 
a rend és a dynastia iránti szeretetből támogatta, ez most 
más irányt fog követni, a progressista párt nem fog oly ha-
mar kielégíttethetni, és ezek háta mögött áll a democratia, 
mely óriásilag növekedett, forradalmat akar minden áron, 
és keblében rejti a társadalmi felforgatás magvait. Mindezen 
elemek ellen keilend O'Donnelnek harczolnia. Még evvel sem 
mondtam el mindent, az úgynevezett mérsékelt szabadel-
vűek sem barátjai ; a katholikusokról szólni sem akarok. 
Mondhatná valaki, igy hát az egész nemzet ellene van, ki 
van mellette ? A parlamentaris kormányoknál a bureaucra-
tia hadsereget képez, ez O'Donnel előbbi öt éves kormánya 
alatt jó napokat élt a közvagyon árán ; de a bureaucratia 
mindenkié és senkié, azé aki fizeti pro tempore. Tempora si 
fuerint nubila, solus erit, aki bizott benne. Megrémítő pró-
báltatás napjai következnek be Spanyolországra, egyesül-
jenek a jók, és iparkodjanak megmenteni hazánkat, bátran 
szállván ki a küzdelem terére, melyet az Ur látszott reánk 
küldeni. Nem elég sajnálkozni a hazán, tenni, működni kell, 
mert a diadal csak nagy áldozatok árán szerezhető meg. 

BRUXELLES, jul. 1-én. (Missioi tudósítás de Smet ' 
atyáról.) De Smet atya a bátor belga hitküldér, ki Europá-
bani legutóbbi utazása alkalmával sok jó kereszténynek 
ajándékait nyerte ki missioja javára, a „Précis Historique" 
szerkesztőségéhez következő búcsú- és köszönöiratot inté-
zett. „Ostende jun. 2. 1865. Uram ! Ma este 6 órakor ha-
gyandom el újra hazámat, családomat, barátimat, jótevői-
met, és hitsorsosimat. Üdvözlet mindannyioknak a túlvilági 
viszontlátásig. Ezen elválás — miért tagadnám — nem egé-
szen könnyű volt szivemnek ; de hiszem, hogy még valamit 
működhetem Isten dicsőségére és a lelkek üdvére. Mindig 
valaminek hiányát érzem, ha nem vagyok szeretett vadem-
bereim körében, bármily fogadtatásban részesülök is, mégis 
vágyakodom ismét sziklás hegyeim közé. Haec requies mea. 
Könnyen megfoghatja, hogy miután éltem nagy részét a 
vadak között töltöttem, közöttök akarom tölteni azon néhá-
nyat is, melyet még élnem engedtetni fog, és ott kivánok 
meg is halni. Mielőtt a gőzhajóra lépnék, mely Ostendeből 
Londonba szállitand, még egyszer akartam a „Précis His-
torique" hasábjain szólani földieimhez, s különösen müvem 
segélyezőinek. Hála Istennek, európai utamon áldás volt, és 
én nyugodton távozom. Mindazok, kik müvem körül érde-
kelték magokat, örömmel értesülendnek arról, hogy több fia-
tal embert viszek magammal A vallás általi polgáriasitás 
nagy, és egyedül eredményt igérő nagy munkának szentelik 
magokat. Ezekkel együtt négy nénikét is viszek magammal. 
Lá t ja uram, hogy missiom belgának mondható némikép, ugy 
mikint a calcuttai. E hó 7-én Liwerpoolból indulandunk Uj-
Yorkba, hova szent Alajos napján elérhetni reményünk van 
Általa kérem barátinkat, imádkozzanak szerencsés utunk-
ért. Kilenczedszer történik, hogy az Óceánon át Amerikába 
indulok, mindig teljes bizalommal, a ,Stella Maris/ édes 
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Anyánkba. Jótevőinkért imádkoztatni fogok a vadak által, 
adja az Ur, hogy mindannyian találkozhassunk a paradi-
csomban. A földön minden hiu, semmi sem elégiti ki a szi-
vet, miről meggyőződni alkalmam volt utazván különféle 
vallású, és fajú emberekkel, s hallván nézeteiket, legboldo-
gabbak az igaz hivők. Isten önnel uram ! tudósítani fogom 
lapját ügyünkről. Még egyszer üdvözlet jótevőinknek." 

PARIS, aug. 29 -en. Főt. Verőt, a Georgiái államban 
(éjszakamerika) levő savannahi püspök, és floridai ap. he-
lyettnök Parisba érkezett. A déli államok annyira elpusz-
títtattak a háború által, hogy ott alig lehet most utazni, mi-
vel a vasutak felszakgattattak. Verőt felhasználta a helyre-
állításig lefolyandó időközt, hogy a szentatyának megyéje 
állapotáról hü rajzot adjon, és egyszersmind a franczia ka-
tholikus hivek áldozatkészségét hívandó fel a felszabadított, 
de most inkább elhagyatott négerek számára. A savannai 
püspök megyei területén vagy 700,000 feketét számit, kikre 
a protestáns hitterjesztő egyesületek már kivetették haló-
jukat , több városban számokra iskolákat nyitván, hol ingyen 
oktatásban részesülnek, és az irás-olvasással együtt az eret-
nekség mérgét szívják be. Az igaz vallás nem lehet tétlen 
nézője ezen eseményeknek. Szerencsétlenségre az éjszaka-
merikai államok katholikusai nincsenek még oly nagy szám-
ban, és szegényebbek is, hogysem az itt mutatkozó szüksé-
gen segíthetnének. A bibliai és más protestáns társulatok 
pedig roppant gazdagok czéljaik elérésére. Főt. savanahi 
püspök reményi találhatni nagylelkű pártfogókat, kiknek az 
afrikai fa j javítása és keresztényesitése szivükön fekszik, 
és hogy adományozás által nekie lehetővé tétetik tanodákat 
állítani fel, és hathatósan működni közre Isten országa ter-
jesztéséhez a feketék között Amerikában. 

BERLIN, aug. 24-én. A legutóbb Poroszországban a 
kormány és a népképviselet közt felmerült vitákban a ber-
lini pastorok egyesülete a királyhoz intézett feliratban a 
kormány részére akart adni súlyt a mérlegbe, csakhogy is-
mervén ezen urak túlságos szolgálatkészségét, csak neve-
tést okozott. — Hoetenslebenben porosz Szászországban ka-
tholikus plébánia alapíttatott, az ide alkalmazandó lelkész-
nek egyszersmind a Braunschveig herczegségben levő soel-
lingeni állomást keilend ellátnia. Ezen herczegségben eddig 
Braunschveig, Helmstaedt, Wolfenbüttel és Holczmindenben 
voltak kath. lelkészi állomások ; az itteni katholikusok száma 
3000-re megy, kik a legtürelmetlenebb kormány alatt élnek. 
A kath templomok nem birnak plébániai jogokkal, és a kath. 
lelkészek a prot. pastorok engedelme nélkül nem tényked-
hetnek. A katholikusok házasságai is a prot. pastorok előtt 
köttetnek. Midőn ez ügyben a helmstiidti kath. plébános fo-
lyamodott a kormányhoz, kérelme válaszra sem lőn mél-
tatva. 1861 évben a kamarákhoz fordult, mely visszautasí-
totta kérelmét. — A kölni káptalan utolsó gyülekezete is 
eredménytelen volt az érsek választására nézve; el lön ha-
tározva az ügy állásáról tudósítást küldeni Romába. — Az 
urnapi körmenet, mely minden évben Berlin kapuitól Span-
dauba szokott indulni, az idén is a lehető legfényesebb és 
legnépesebb volt. — Ketteler mainzi püspöknek, a fáradha-
tatlan főpap, és termékeny Írónak ismét egy uj munkája je-
lent meg, melynek czime : „Lehet-e katholikus szabadkő-
mives ?" 

Könyvészet. 
Laienkatechismus über Religion, Offenbarung und 

Kirche, von dr. F. X. Dieringer, Mainz 1865. Ára 3 frt . 
Die Kirche und die Naturforschung, von dr. D. Becker, 

Mainz. 1865. Ára 45 kr. 
Geschichte des h. Ignaz v. Loyola von I. M. S. Daurig-

nac, übersezt von Ludvig Clarus, Frankfur t a M. 1865. Ára 
3 fr t . 15 kr . 

Natur und Ubernatur, das Dogma und die Gnade und 
die theologische Frage der Gegenwart. Eine Kritik der 
Kuhn'sischen Theologie von C. v. Schäzler, Mainz, 1865. Ára 
2 frt. 70 kr. 

Der Katechismus und die Einsprüche seiner Gegner 
dargestellt für jeden Gebildeten von dr. Chr. H Vosen Frei-
burg in Br. 1865. Ára 1 frt. 80 kr . 

Kann ein Christ Freimaurer sein ? von W. E. Frei-
herrn v. Ketteler Bischof v. Mainz. Mainz 1865. Ára 45 kr. 

Kirche und Sklaverei seit der Endeckung Amerikas 
von I. Margraf, Tübingen 1865. Ára 1 frt. 62 kr. 

Mémoire historique sur les Missions des Jésuites dans 
le bassin de la Plata, par M. de Maussy, Paris 1865, chez 
Douniol. 

Histoire du Paraguay et des établissements des Jé-
suites par A. Demersey, Paris 1865 chez Hachette. 

Les mystères de la Francmaçonerie, par A. de Saint-
Albin. Bruxelles 1865. 

Les fleurs dominicains, ou la mystique de Colmar, par 
V. de Bussierres, Paris. 

L'encyclique et les principes de 1789, par Keller, Pa-
ris. 1865. 

Le rapport de 1' homme avec le Démon, par Bizouard, 
Paris, 1865, chez Gaume frères. 

VEGYESEK. 
rr 

(Pályázati hirdetés.) O csász. és apost. kir. Fölsége f. 
é. aug. hó 1-én kelt legfelsőbb határozványával a pécsi jog-
lyceum isméti megnyitását, annak nyilványossági jelleggel, 
és közérvényü bizonyítványok kiállitásárai joggal, azon fel-
tétel alatt legkegyelmesebben engedélyezni méltóztatott, 
hogy a magyarországi jogakadémiák iránt 1850. sept, hó 
29-én kelt legfelsőbb elhatározás, valamint az e tárgyban 
már az előbb kibocsátott, és jelenleg is érvényes, vagy még 
ezentúl kibocsátandó rendeletek határozatai ezen taninté-
zetre nézve is kötelező erővel bírjanak. Ennek örvendetes 
előrebocsátása után, midőn közhírré adhatni szerencsém van, 
hogy e folyó hó 25-én 65416-ik szám alatt kelt helytartóta-
nácsi magas leirat értelmében az érintett joglyceum első évi 
tanfolyam a már a beálló tanév kezdetével meg fog nyittatni: 
ugyan ezen első tanévi folyamra megkívántató két rendkí-
vüli tanári, és a segédtanári állomás betöltésére ezennel hat-
van napi határidőre pályázatot hirdetek oly megjegyzéssel: 
hogy a kinevezendő rendkivüli tanárok mindegyike egye-
lőre 750 o. é. ftnyi illetéket, és azonkívül lakátalányt; a 
tanársegéd pedig, ki a könyvtári teendőket, és tollnoki hi-
vatalt is viselendi, 500 o. é. ftnyi illetményt fog évenkint 
nyerni, értetődvén, hogy a rendkivüli tanárnak kilátása van 
rendes tanári állomásra, és azzal a királyi jogakadémiai ta-
nárokéval egyenlő illetékekre , valamint nyugalmazási 
igényre is. A pályázók kellően felszerelt folyamodványukat 
bérmentesen küldjék a pécsi egyházmegyei hatósághoz. Mi-
vel mégis ezen hosszabb időre terjedő pályázati hirdetés 
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által a tanfolyam rendes megnyitása idei october 1-én aka-
dályoztatnék : ugyanazért időrövidség miatt oly intézkedés-
tételre vagyok feljogosítva, miszerint a tanfolyam rendes idő-
beni megnyitása egyelőre alkalmas és megbízható helyettes 
tanárok alkalmazásával, nem különben egy ideiglenes igaz-
gató kinevezésével eszközöltessék. Girk György, pécsi püs-
pök, mint a tanintézet kegyura, 

E napokban Pécs városa ns. tanácsa t. Nagy J . városi 
polgármester és ns. s ft. Virágh M. kanonok urak vezetése 
alatt ő nmltsága a megyés püspöknél tisztelgett s köszönetét 
fejezé ki ő nmltsága mind azon nagylelkű fáradozásaiért, 
melyeket a pécsi joglyceum isméti életbe léptetése tekinte-
tében te t t ; engedje is Isten, hogy ezen intézet sok örömet 
szerezzen e második megalapítójának. (N. K.) 

Köszönetnyilvánítás. A pécsi papnevelde ns. és ft. kor-
mányzója Sláby Ferencz kanonok ur tapasztalván, hogy az 
igazgatása alatt álló uradalmában levő keszüi tanítónak 
csekély fizetése van, kegy utján annak 5 hold irtásföldet 
adományozott, még pedig oly nagylelkű szívességgel, hogy 
a tanitó ott választhat a földben, ahol tetszésére van. — A 
vele éreztetett e nagylelkű kegyért hálás köszönetet szavaz 
Kleczl Vilmos keszüi tanitó. (N. K ) 

A herczeg-primás és bibornok fmga által alapitott esz-
tergomi nevelde és városi közleánytanoda oct. 15-én meg 
fog nyittatni. A nevelde föladata leend, mikint a hivatalosan 
közzé tett értesitvényben olvassuk, „a növendékeket állapo-
tuk- s rendeltetésűkhez képest a kor igényeinek megfelelő 
női műveltség minden ágaiban, úgymint az egyházunk, a 
család, és női működés köre, és haza, és jelenkor józan ha-
ladása kivánják, kiképezni, és kitelhető anyai gondossággal 
és szeretettel az ur félelmében, a vallásos erényességben fel-
nevelni." A tantárgyak a nyilvános főelemi iskolákban elő-
szabott rendszerben fognak előadatni; ezeken kivül táncz, 
zene, ének, testgyakorlat Felvétetnek a leánykák 8 éves 
kortól kezdve. Evi dij 160 frt . mosásért 12 f r t . 

A pesti kath. legény-egylet sept. 8-án tartott tizedik 
évfordulati ünnepén az egylettagok meggyónván, megál-
dozván 10 órakor az egylet teremeiben összegyűltek, hol ft . 
Szabóky Adolf, az egylet fáradhatatlan elnöke, atyja és ve-
zére, buzditó beszédet tartott a mesterlegényekhez ; volt az-
után karének, szavallat, és mivel a kézmives legények munka 
kiállítást is rendeztek, dijosztás. Az egylet ezen ünnepélyét 
nm. s ft, Bartakovics Béla egri érsek ur m. s ft . Szabó Jó-
zsef papneveidei igazgató urnák kíséretében meglátogatván, 
kegyes adományozását ezekre is kiterjesztvén. 

A ft. Majer István, kürti plébános ur felvigyázata 
alatt megjelenő .Képes Újság' előfizetői felhívását megke-
resés folytán t. olvasóinknak szétküldtük: hozzá adjuk, 
amire meg nem kerestettünk, hogy a nevezett népújság 
minden dicséretre méltóan futotta eddigi pályáját, a művel-
tebbek osztályánál is kedves olvasmány lett, hozzá példát-
lanul olcsó, s mig a ft. plébános ur leend a lapnál, minden 
jó reményre jogosít, azért aki ajánlja, terjeszti, jó cselekede-
tet tesz avval, akinek a lapot ajánlja. 

Megjelent „Gazdasági Kistükör a falusi ifjúság szá-
mára tanuló,- és olvasókönyvül. Kiadta az orsz. m. gazdasági 
egyesület. Ara 50 kr." Ez már ötödik kiadás, a mezei gaz-
daság minden részeire kiterjed, hasznos ismereteket, oktatá-
sokat terjesztve. Első részben kérdések- s feleletekben tár-
gyalja a növénytermesztést : a szántóföldmivelést, a kerté-
szetet, a szőlöszetet, a gazdasági faültetést s erdészetet ; a 
második részben az állattenyésztést, harmadik részben a 
gazdaságrendezést és háztartást. 

Megjelent „Szent-István-Társulat naptára 1866-dik 
évre," folyó évi tagilletmény. A rendes naptár után hasznos, 
oktató, mulattató olvasmányok állnak : csillagászatból, a 

holdnak ismertetése ; Ségur röpirata a pápai körlevélről ; 
egri és kalocsai templom leirása, történetből Tomory Pál, 
Eszterházy Károly , Darboy, Fráter György, Theodoz 
a tya , Reményi Ede életleirása ; természettaniak, szép-
irodalmiak Sz. Imre, Lieszkovszky Páltól, stb. versek, és vásá-
rok sorozatja, bélyegilleték. — Becses, czélszerü olvasmány 
mind, az összeállítás jeles;12 tömötten nyomtatott ív, ára 36 kr. 

Nyomtatásban megjelent „Kegyelet kötelékei. Egy-
házi elmélkedés Nagy-Boldogasszony ünnepére az eszter-
gami székesegyházban 1865-ben Nogáll János cs. kir. udvari 
káplán, völgyi Boldogasszony apátja, nagyváradi kanonok-
tól. Az esztergami óvoda javára." A szent-beszéd, elmélke-
dés alakjában, e három pont körül forog : mily tisztelettel 
kell viseltetnünk a Boldogasszonyhoz a mai ünnep tekinteté-
ből 1) a hit, 2) a remény, 3) a szeretet szempontjaiból ? Nem 
is kell említenünk, hogy kedves eredetiségü nézetek fűződ-
nek át a beszéden, ami a ft. szerző urat minden munkáiban 
kiséri. — A ft. szónok ur távollétében nyomattatván ki a 
szentbeszéd, egyedül a szedő vigyázatlanságának tulajdoní-
tandó, hogy a 4 lapon 9-ik sorban „nyolczadik" helyett ,ne-
gyedik' szócska áll, amit a ft. szónok urnák feltételezett 
engedelméből ezennel kijavítunk. 

Az „Egri népkönyv" ft. Mindszenty Gedeon szerkesz-
tése alatt férfiasan fut ja pályáját ; most ismét a 3-ik füzetet 
kaptuk czélszerüen megválasztott, szinte ugy kidolgozott 
értekezésekkel, versezetekkel, adomákkal, hasznos és mu-
lattatva oktató elbeszélésekkel. Gr. Gzirákyné bemutatása, 
arczképpel, az erény, az érdem, a női példány tisztelete. 
„Az ur és a szegény ember közötti párbeszéd" nem dicsér-
hető eléggé; Vincze Alajos magyar történelmi munkája, 
Szabó Imre varjúja fölötte találó ; a talányok igen érdeke-
sek, nevettetők ; a székely furcsaságok, dalok érdekes test-
véri bemutatások ; a falusi ember oly tanácsokat ad a vá-
rosban tanuló fiának, melyek az iszkászi plébános úrhoz 
folyamodásunkat r í r ják, hogy ne hiányozzék a népkönyvből 
sohase ; Orosz A. és Munkay J . mindig fejen találják a 
szeget. — Ad multos annos ! jó egri nyomda, jeles egri iro-
dalmi kör,nyomdokaidon, mint sz.László után, áldás teremjen. 

A bécsi érseki megyében a lelkipásztorságban működő 
papság számára a lelkigyakorlatok sept. 18-án kezdődtek. 

A párisi érsek következő intést menesztett papjaihoz 
és híveihez : „Egy pénzügyi vállalat, melynek neve ,papi 
bank', igazgatója Dousset, mint papi bankár, François, Hyé-
mans, Dambreville, Mithouard papok, és talán még mások 
is, ügynököket küldenek szét a tartományokba és külföldre 
is, terveket közölnek, vagy inkább valódi pénzkereskedést 
szent dolgokkal. Az érseki hatóság, megtudván eme vissza-
élést, kijelenti, hogy a fönnevezett papok, ha mégis Parisban 
vannak, ismeretlenek, és semmi hivatalban nincsenek. Kár-
hoztatja azonfölül, amennyire csak teheti, az úgynevezett 
papi bankot (Banque du Clergé), s figyelmébe ajánlja azok-
nak, akik ezen üzletet ^bármi czimen megtámadhatják, és 
neki véget vethetnek. Őrizkedjék a közönség ezen pénz-
üzérektől, vagy bármi hasonló vállalatoktól." — Olva-
sóink közöl sokak előtt nem érdektelen a párisi érsek ezen 
intő körlevele. A belga püspökök is ily intést tettek. 

IX. Lajos franczia király utolsó, aki a fejedelmek kö-
zöl a szentek sorába felvétetett. Azóta egy fejedelem sem 
avattatott szentté vagy boldoggá. Constantin tiszteletét az 
egyház soha nem helyeselte ; mikint jutott Nagy-Károly 
ily tiszteletre, nem tudja bizonyosan senki. Sz. Henrik, Ca-
nut, Eduard, István királyok IX. Lajos előtt nyilatkoztattak 
ki szenteknek. III . Ferdinándnak tisztelete csak Spanyolor-
szágra szól, s 20 évvel hamarább halt meg mint IX. 
Lajos. — A pápák közöl azóta V. Pius szent, X. Gergely, 
XI. Benedek boldog, XI . Incze pedig venerabilis. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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T A R T A L O M : Az egyházi szónoklatról. — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

Az egyházi szónoklatról. 
Nem ok nélkül jegyeztetett meg már többek 

által, hogy még a jelesebb egyházi szónokok közöl 
is nem kevesen, a szentbeszéd tulajdonképi fölada-
tát, az épületességet, csak egyoldalúan fogják föl : 
midőn némelyek közülök a dogmatikai irányra, 
úgymint, mely az emberi szellemre vagyis az észre 
hat inkább, mások pedig a morálra, mely az akara-
tot jobban buzditja, fektetnek túlsúlyt, s nem töre-
kednek egyszersmind a kedélyre, vagy is az ember 
egész belsejére is kellően hatni, mi által egyedül 
lehet maradandó s foganatos épületességet előidézni, 
aminőre minden kereszténynek szüksége van. — 
Az ember szellemétől azonnal az akaratra átmenni, 
ha mindjárt a legnagyobb apostoli buzgalommal 
történik is az, mindig lélektanelleni ugrás. Az ész 
és akarat közt még a kedély van, mely többnyire 
döntő erővel bir, s minden nagy elhatározásoknak 
tartós alapot kölcsönöz. Miért is nem elég az észnek, 
meg az akaratnak az ő kötelességeiket bármily 
alaposan, s a gyakorlati alkalmazás bármily jó ta-
naival előadni, sem nem elegendő, a régi törvény-
széki szónokok módjára, a hallgatókban megindu-
lást, szenvedélyt gerjeszteni, mi többnyire csak pil-
lanatnyi hatást, s hamar múló hangulatot szokott 
előidézni ; nem — ez az egyházi szónoklatnál a leg-
alárendeltebb eszköz, s legfölebb csak rendkivüli 
sürgős esetekben alkalmazható, de átaljában káros ) 

mert a hitszónoklat feladatának lényegét szorítja 
háttérbe, s észrevétlenül hagyja. Minden azon fordul 
meg, oda kell mindennek irányozva lennie a szent 
szónoklatnál, miszerint a keresztények benső ér-
zelme nyerjen tápot, s szivökben a szilárdság, ki-
tartás nyerjen erős gyökereket; állhatatos munkál-
kodó vallásos hangulat, jámborság s isteni félelem, 
mint benső állapot, mint egész keresztény életöknek 
forrása s alapja fölépitessék bennök. Ez pedig csak 
ugy érhető el, ha, valamint az egyház maga, az ő 
lyturgiájában, vagy a szent atyák az ő áhitat-, s 

kenetteljes homiliájokban, minden egyházi szónok 
az ő beszédében hitünk szent titkaira, s azon szépre, 
azon magasztosra, azon meghatóra és vigasztalóra 
fektet minden súlyt, mit az evangeliumi igazság 
tartalmaz s rejt magában ; ellenkezőleg a czél majd 
mindig veszve van, valahányszor mellőzve a vallá-
sos tárgy e benső tartalmát, azonnal a végleges 
gyakorlati lehozásokra, mintha az a beszédnek fő-
tárgyát tenné, megyünk át, s mintegy a beszéd 
lényegéül veszszük azt, mi csak mint részletes, 
gyakran csak alárendelt eredmény gyanánt tekin-
tendő; miután tagadni nem lehet, hogy az akarat-
elhatározás csak ugy és akkor nyerhet szilárdságot, 
kitartó erőt, ha és mikor annak gyökerei a benső 
vallásos érzelemben, mint azt fentartó s tápláló 
alapban fekszenek. — Igy akarja a t. szerző kije-
lelni az utat, vagyis megmutatni azon fölfogást, 
mely az egyhá zi szónoklatoknál, s különösen a sz. 
beszéd thémájának megválasztása s kidolgozásánál, 
valamint előadásánál is mindenkor szem előtt tar-
tandó, s mely fölfogás egyszersmind oda is vezérel, 
hogy a beszéd tárgyát az egyház szelleme szerint, 
vagyis az egyházi év részeinek megfelelő módon 
válaszszuk meg, s végre a már fentebb ajánlott szent 
atyák studiumát annál nagyobb becsben tartsuk. 

Végre még e szavakkal buzditja az egyházi 
szónokokat: „az egyházi szónoklat világerővel bir. 
Az teremté újra a föld szinét, s hordja magában az 
isteni hivatást annak folytonos megújításához. Az 
egyházi szónoklat nagyobb vagy kisebb virágzásá-
tól függ minden országban számtalan lelkek üdve !" 
Innét az egyház mindenkor különös gondot forditott 
arra, hogy a papi pályára készülők e magasztos 
hivatalra kiképeztessenek, azért is oly forrón esd 
imáiban : „hogy az Úr az ő kegyelme által buzgó s 
szilárd munkásokat, mint kiválasztott eszközeit so-
kak üdvére ; — ezért fáradoztak annyit a szentek, 
az egyházi atyák, s legjelesebb főpásztorok s egy-
háznagyok, midőn egy borromaei szent Károly 
több papneveldét alapitott, s a hit szónokok számára 
s irányadásul ama nagybecsű munkáját „Instru-



192 m— 

ctiones pastorum" irá meg, azért fordítottak annyi s 
oly lelkismeretes figyelmet a hitszónoki hivatalra az 
egyházi zsinatok is, s annak mikinti kezelése felül 
számtalan határozatokat hoztak, melyek igen üdvös 
s bő forrásául szolgálhatnának a homileticának, ha 
nagyobb, mélyebb figyelemre méltatnának. 

Valóban ennyi szent, ennyi a lelkek üdvéért 
lángoló tiszta buzgalom, s az apostoli hivatás nagy-
szerűségétől áthatott törekvések mellett, a homileti-
cai kiképzésre nem akarni a legnagyobb gondot 
forditani, hanem ezen annyi nehézségekkel járó stu-
diumot, csupán a növendék észtehetségére, s mint-
egy vak szerencsére bizni akarni, kissé nagy elbi-
zakodás, vagy közönyösség volna. „Quo sollicitius 
parochus provinciám praedicationis, cui admotus 
est, gubernare satagat, liaud existimabit, se alicui 
levi muneri, sed omnino gravissimo ac difficillimo 
praefectum, tantaenimirumdifficultatis,utverbi prae-
dicatorem undequaque absolutum vix unum e milli-
bus reperias," mondja a kölni egyházi zsinat. (1536.) 
Cap. 7. „Parocho cautissima sollicitudine in praedi-
catione verbi utendum."1) — Szabadjon még egy-

J) A kalocsai tartományi zsinat tit. 6. cap. 4. „Hoc vel 
maxime tempore agendum, ut fideles praemuniantur adver-
sus nequissima tela hostium, qui suos perversos errores omni 
modo insinuant, et corda fidelium, quantum possunt, pessima-
rum doctrinarum labe inficiunt. Vel hi hostium religionis im-
pigri conatus sufficienter docent, quantum in verbo divino 
momentum lateat, quum ejus salutarem effectum tam improbo 
labore inpedire velint. — Quapropter per salutem immorta-
lium animarum haec synodus in Deo congregata cunctos pa-
stores animarum obsecrat et monet, ut verbum divinum dili-
genter annuncient, et munus docendi pastorale magna cum 
alacritate adimpleant. — — — Cavendum ne praecipua 
quaedam religionis divinae dogmata per plures annos intacta 
maneant, immo de quibusdam, veritatibus fidei, uti : de re-
demtionis beneficio, de santificantis gratiae pretio, de sacra-
mentorum virtute, de necessitate gratiae divinae, de missae 
sacrificio, de Eucharistiae et poenitentiae sacramento, de 
cultu B. Mariae Virginis, aliorumque sanctorum, de recto 
indulgentiarum usu, ect. frequentius agendum est. — — Ut 
pastor animarum bene instituât, ipse jugiter légat et discat, 
materiam assumtam per piam meditationem in succum et 
sanguinem con vertat, eamque fidelium usui congrue applicet. 
In sermonibus concinnandis justus labor adhibendus est, ut 
assumta veritas solide probetur et fideles propositas doctri-

nas suae memoriae inprimere possint. Cum vero, neque 
qui plantat, sed qui incrementum dat Deus, iccirco recurren-
dum est ad patrem luminum, ut pastoris animarum et fide-
lium mentes illuminet. Agendum vel maxime, ut veritates, 
quae proponuntur, ipsius sacerdotis vitám efficiant. „Illa 
namque vox lubentius auditorum corda pénétrât, quam dicen-
tis vita commeridat. quia tunc, quod loquendo imperat, osten-
dendo adjuvat, ut fiat." p. 186 — 188. 

szer azon forró óhajunkat nyilvánitani: bárha az 
egyházi szónoklat studiumára, minden seminarium-
ban egy külön tanszék vagyis cursus rendeztetnék! 

Gyurikovics Mátyás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 21-én. Többször volt t. V. A. ur veszély-

ben, hogy felismertetik. Ez esetben keserves kínhalállal la-
kolt volna, mivel a korán halált mond ily bűnre. A korán 
kárhoztatja az ily tettetést, az evangelium szinte. A keletiek 
hazugok, szineskedők, V. A. ur is igy festi őket ; de a vallás-
ban szineskedést, tettetést, hazugságot, csalást nem tűrnek. 
A törökök véres boszura lázadtak volna fel V. A. tette ellen ; 
sajnáljuk, hogy V. A. ur a keresztények előtt ezen cseleke-
detével minden tartózkodás nélkül lépett fel, mintha itt senki 
sem kárhoztatná. 

„Nem dervis, mondák (felőle), ruhái igen nagy ellen-
tétben állanak arczbőrévél." „Le akartak álarezozni ; de 
azért tovább játsztam a keletit, s ugy tevék, mintha mit sem 
hallottam volna." Bilal mondá a kétkedőknek : „én csaku-
gyan efendi voltam; de isteni lélek szállván meg, visszavo-
nultam a csalárd világtól, most ziarettel (zarándokolás a 
szentek sírjaihoz,) töltöm életemet." (29.1.) „Mondtam : min-
den hivők testvérek, én mint dervis nagyon szeretem tár-
saimat, kikkel már régóta utazom." (30. 1.) Az utazás még 
alig öt napos volt. 

Grümüstepében „étkezés után imádkoztunk. Hadzsi 
Bilal fölemelé kezeit, s minden jelenlevő akként cselelcvék s 
befejezésül szakállát megfogva ezt mondá : biszmillah Allah 
Ekber !" (44. 1.) „Újdonság ingere gyönyörködtetett. Hadzsi 
Bilal figyelmeztetett, hogy már nagyon itt volna ideje efendi 
rangomtól egészen megválni, s testestül lelkestül dervissé 
lenni. Bizonyára észrevetted már eddig, mondá, hogy fatihát 
(áldás) osztogatunk ; ehez már most neked is hozzá kell fog-
nod. Az áldás formáját ismered, vágj hozzá áhítatos jámbor 
arezot és oszszad a fatihát ; nefeszt (szent lehellet) is oszto-
gathatsz, ha beteghez hivnak, s ne feledd azonnal kinyújtani 
kezedet, mert jól tudják az emberek, hogy mi dervisek eféle 
szent mesterségből élünk." (45 1.) „Én szives köszönettel 
fogadtam tanácsadásait." (46.1.) „Rendkívül figyelnem kelle, 
hogy dervis minőségemről soha egy pillanatig se felejtkez-
zem meg." (46.1.) „Bilal kíséretében jártam áldást osztogatni, 
vagy hadzsi Szalihval, aki itt nagyban űzte az orvoskodást. 
Mig ő a gyógyszereket beadta, én elmondám a betegre az 
áldást. Sok látogatást kaptam betegektől, akiket megáldék, 
rájok lehelék, vagy kis talizmánokat is irtam nekik, s az 
illető jutalom természetesen soha sem maradt el." (47. 1.) 

„Gümüstepében mecsetet akarának építeni, engem kér-
tek meg, hogy én jeleljem ki a mihrabot (oltár), mivel e 
részben legelismertebb és legtapasztaltabb dervis vagyok." 
(49. 1.) „A turkmanok szeretnek politizálni, én néma hallga-
tójuk valék, félálmosan üldögélvén imádságos olvasómmal." 
(50. 1.) „Ezen szerencsétleneket (rabszolgák) piszkolnom, 
káromolnom kellett." (56. 1.) „Mily boldognak érzé magát 
(egy rabló), midőn az ő megáldására fatihát énekeltünk !" 
(58. 1.) „Jámbor mesterségem bő aratásának gyümölcseiből 
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kitelt volna, hogy külön tevét béreljek." (60. 1.) „Én a láb-
csókot azon megjegyzéssel tiltám el, hogy csak most vivén 
véghez guszlomat, azaz a nagy mosdást, nem akarom ma-
gamat egy hitetlen által beszenyeztetni." Az orosz fogoly 
látásán „ugy kelle tennem, mintha örülnék" azon, hogy ö 
fogoly. (74. 1.) ,,A korán volt velem, melyet egy kis táská-
ban hordtam." (79.1.) „Emir Mehemmed kereskedőnek min-
dig azt feleltem : hogy egy dervis és egy kereskedő nem 
illenek egymáshoz." (82. 1.) „Hadzsi Szabiihoz fordultam : 
hadzsi, tudod ki vagyok. A vallással nem lehet tréfálni, e 
veszélyes pontban többé (ezen afgán) rám ne támadjon, kü-
lönben Khivábanmajd megtudja, kivel van dolga." (86. 1.) 

„A sírt megtaláltuk, a szokásos imáknak, a korán 
egyes helyeinek elmondása után, melyben buzgóaa részt 
kelle vennem, a hulla a koporsóba tétetett " (88. 1.) „Khali 
Molla teljesen bizott dervisi voltomban, arra kért, üssek fel 
koránomban egy családjára szóló falt (prognosticon.) Meg-
csináltam a szokásos hokus-pókuszt, behunytam szememet, 
s szerencsésen oly helyet nyiték meg a koránban, melyben 
nőkről van szó. Az arab szöveg magyarázása, mert ebben 
áll a tulajdonképeni mesterség, boldoggá tette fiatal turkma-
nomat." (91. 1.) 

„Jelenté a karanbasi, hogy közel vagyunk a hires bú-
csújáró állomás helyéhez, Kahriman Atához, egy negyed 
óráig gyalog vándoroljunk a szentnek sírjához, jámbor kö-
telességünket teljesitendök. Képzelhetni kínomat, kiszáradt 
torokkal veszett módra telkineket és idézéseket a koránból 
ordítani. Oh kegyetlen szent ! gondolám magamban." (103. 1.) 

„Az áldás itt (egy táborban) jól jövedelmező czikk 
volt, mert négy vagy öt áldásomért sok kenyeret, teve-, ló-, 
és juhhúst kaptam." (110. 1.) „íme ez az a Konstantinápoly-
ból való dervis, áldást fog mondani khánunkra ; én bátran 
közeiedém hozzá, s a főhelyet foglalám el, mint a dervisek 
illetékes helyét. Elmondtam a szokásos imákat." (119. 1.) 
„Felemelém kezeimet, elmondék egy kurta szurát a korán-
ból, azután két Allahumu szellát, és egy szokásos imát, 
amely „Allahumu Rabbenaval" kezdődik, s az átalános 
ámennel és szakálsimogatással végződik." (120. 1.) 

„Egyszer másszor megállt ajtómnál egy-egy asszony, 
egy kis khaki-sifát (egészségpor) és nefeszt (szent lehelle-
tet) kért. Nem tagadhatám meg, ajkaimat oly formán moz-
gatva, mintha imádkoznám, megtapogattam a testük fájdal-
mas részét, s erősen oda leheltem háromszor." (125. 1.) 
„Koránom nyakamba volt akasztva." (163. 1.) „Buzgóságom 
tetszett " (166. 1.) „Hosszú gyakorlat ál tala pirulást egészen 
elfeledtem." (202. 1.) „Egy időben autiquarius, divatkeres-
kedö, hadzsi és molla voltam, ki ezenkívül melléküzletként 
az áldás, nefesz, amuletek s más csudás dolgok eladásával 
is foglalkozott." (208. 1.) „Három fatihát mondtam az el-
hunyt lelki üdveért." (228. 1.) „Én állhatatosan folytatám a 
tettetést, kezét nyujtá, hogy angol módra megrázza az enyi-
met ; de én megelőztem őt, felemelém kezeimet s fatihát akar-
tam rá adni, mire ő nevetve eltávozott." (245. 1.) 

„Hadzsi ! valld meg, nemde ingilis (angol) vagy ? Ugy 
tevén, mintha a tréfát kissé sokallanám, mondám : hagyd el, 
ismerni fogod e mondást : aki igazhivőt, bárcsak tréfából 
hitetlennek tart, maga lesz azzá. Adj inkább fatihámért va-
lamit, hogy tovább utazhassam." (254. 1.) 

Szemeinknek is alig hiszünk, midőn ezeket olvassuk. 
Tartotta-e valaki lehetségesnek, hogy V. A. saját tettetéseit 
a vallásban, sőt még a benső gúnyt is a fatiha és nefesz osz-
tásaiban, a kereskedést ezekben, az ügyes kijátszásokat, a 
határozatlan, kérdésekre kérdésekkel, söt muzulmani ma-
gassággal tett fenyegetéseket ily nyugodt tetszéssel fogja a 
világ előtt elbeszélni? Sikerült minden, s ez a dicsőség. 
Egész keletet megcsalni, ez a diadal, tettetésből legbuzgóbb 
mozlimnek lenni, a szentet, kinek koporsójára borulunk, ke-
gyetlennek kiáltani. Az emberi társaságban kölcsönös biza-
lom szükséges ; ezen bizalom szilárd meggyőződést tételez 
fel, hogy ez vagy az ilyen vagy olyan cselekedetet erkölcsi-
leg nem képes elkövetni, s mindig olyan, milyennek mondja, 
mutatja magát. V. A. ur erről egészen megfelejtkezett, mi-
dőn vallástettetési kalandjait oly zavarodás nélkül leirta. 
Piczi mentség sincs benne. Mennyi ideig kell neki lenni kö-
zöttünk, hogy szavának, vagy cselekedetének h igy jünk? 
Ki tudja, ha ugy nem járunk-e, mint a bokharai, samarkandi 
mozlimek ? 3) Az utazások mai nap egészen mások, mint 
egykoron. Nemcsak, hogy gőzöseink sebesen, biztosan sze-
lik a tengerek vizeit, hanem az ismeretek minden eszközei-
vel utazunk, s igy utazásaink sikerét gazdag kézzel ara t juk. 
A kormányok világutazásokat tétetnek, az éjszaki sarknak 
felkeresése makacsul vitetik, atöbszöri sikeretlenségek után 
ez évben újra foganatba vétetett. Üdvözlünk minden vállala-
tot e czélra, sikert óhajtunk, sikert várunk, a legcsekélye-
bet is, tudván mennyi veszélyek, mennyi nélkülözések árán 
vétetett mindaz, hálával fogadunk. Az Isten dicsősége, a 
kath. egyház méltósága, igazsága ezen utazások, kutatások 
által csak felvilágosittatik. Oly jelentések, mint a ,Novarra' 
köteteiben találunk, az iró pártossága magától elitéltetvén, 
a jeleutéstevők akarat ja ellen is hasznosak. Az Isten orszá-
gának terjesztésére mindennek szolgálni kell. A vasutak, a 
gőzösök hitküldéreinket viszik messze tájakra, a távirat a 
szentatya áldásait, feloldozásait hordja. Tudományos tekin-
tetből vívmánynak, nyereségnek V. A. ur sem tart ja útle-
írását. De midőn mondja, hogy oly országokon járt, hol 
európai ember még nem hagyott lábnyomot, a történet ellen 
vét. Ezen oldal adott volna V. A. ur könyvének érdeket és 
ér téket : s ez az, mit az utazási irodalom kereken tagad. A 
„Bibliothèque universelle des voyages par Albert Montémont," 
de inkább „Histoire des découvertes géographiques des na-
tions européennes dans les diverses parties du monde, présen-
tant d'après les sources originales pour chaque nation le pré-
cis des voyages exécutés par terre et par mer depuis la plus 
haute antiquité jusqu'à nos jours, et plus spécialement de-
puis la fin du XV. siècle, et offrant le tableau complet de 
nos connaissances actuelles sur les pays et ces peuples de 1' 
Asie, de 1' Afrique, de 1' Amérique et de 1' Océanie ; avec 
un grand nombre de cartes géographique dressées sur les 
relations mêmes des voyageurs et sur les autres documents 
les plus certains, et une bibliographie complète des voyages 

' ) Azóta Vámbéry a ,British Association' gyűlésén felolvasást tar -
tott a magyarok eredetéről. ,Birmingham Daily Post , ' mintha maga res-
tellené a tettetést a vallásban, nem mondja hogy V. A. mint dervis, mint 
hadzsi, hanem hogy ,mint, koldus' utazta „közép-Asia oly részeit, melyeket 
azelőtt soha európai ember meg nem látogatot t ." Pes t i Napló 209 sz. 13 
sept. 1865. Hűségesen más lapok is. 

25* 
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par Vivien de Saint Martin, Paris 1845" bevégezetlen 
munkának ezime is tartózkodásra intette volna V. A. urat. 
S ö irta, utána a jó magyar lapok egész vigyázatlansággal 
irták, hogy V. A. oly tájakon volt, hol eddig európai ember 
soha nem volt. Ama munka egyedül Asiáról 20 kötetet fog 
hozni. Eddig csak néhány kötet recensioját ismerjük. Mac-
carty, Maltebrun, Sprengel müvei, ugy szinte a sok utazási 
folyóirat, missiói tudósítások, tengeri leirások minden utazás-
leirót vigyázatra intenek, mert megtörténhetik, hogy az 
utazó magát elsőnek fogja előmutatni, s előállanak százados 
utazók, kik őt azon helyeken megelőzték, s ellene elsőségü-
ket követelni fogják. Ép ugy jár t t. V. A. ur ; a pápák kül-
döttjei, a szerzetesek őt 13-ik, 14-ik században Bokhara, 
Khiva, Samarkandban megelőzték. Mi uj tehát V-nél? A pök-
höndiség. 

Mikint minden tudományban, minden közhasznú, köz-
érdekű munkában szerzetesek az elsők : ugy az utazásokból 
született nép- és földismében is. A szerzetes mindenkit meg-
előz a bátorságban, a nélkülözésben, az önfeláldozásban, 
mely erények a műveletlen népek közötti utazásra elkerül-
hetetlenek. 

Néhány éve már Kopenhágában egylet alakult ; mun-
kásságának első kötetében „Antiquitates Americanae, sive 
scriptores septemtrionales rerum antecolumbianarum in 
America" (negyedrét, 4 térképpel, 6 metszettel, 486 lap. 
előszó XL. lap.) azonnal Andreas Bremensis. 11-ik század-
ból, Erik püspök utazásait 12-ik századból, gardari püspök 
papjainak utazásait és felfedezéseit 13-ik századból Hall-
doi'tól leirva, Adalbrand, és Phowol Helgason islandiai papok 
utazását 1285-ből, találjuk. ]) Két száz év múlva Columbus 
ment e tájakra. 

A földisme,népisme nekünk köszön legtöbbet; nincs föld, 
nincs nép, hol pap, vagy szerzetes nem hagyta volna láb-
nyomait . . . de más erkölcsi viseletben, mint V. A. ur. ( Folyt.) 

PEST, sept. 19-én. Az évnek tagadhatlanul legszebb 
szakai a tavasz meg az ősz, amaz a természetnek ifjúsága, 
emez pedig férfikora ; nekünk mindenkor kedvesebb az ősz, 
mely sárguló lombjaival, gyümölcscsel terhelt fáival azon 
férfiakat idézi föl képzeletünkben, kik az élet fáradalmaitól 
megedzve, érdemeket szereztek az egyház s haza körül, s 
kik fáradalmainak gyümölcseivel táplálkoznak, egész nem-
zedékek. Ezen kedves őszi időt élvezendők, kirándultunk né-
hány napra fővárosunk poros utczáiból a nekünk annyira ked-
ves ipolyvölgybe. Meglátogattuk hazai történetünkből is isme-
retes Mária-nostrát, nagy Lajosunknak hajdanta kedves 
magányát, egyetlen magyar szerzetünknek, a pálosoknak, 
néhai székhelyét, honnét annyi lelki áldást hintettek szét az 
egész környékre. Mily furcsa a világnak sorsa : hol azelőtt 
szerény zárda állt, melynek lakói zsolosmákat zengedez-
tek, ott most nagyszerű ház áll, melynek lakóit nem foga-
dalom, nem önkénytes engedelmesség, hanem kényszer, rab-
láncz fűz össze, s tar t ja fogva azon lakban, hova őket a 
földi igazság elitélte. Fájó egy benyomást tesz a hegyről le-
ereszkedő figyelmes utazóra Marianostra nyomorult, néhány 
év előtti nagy tűzvész után még alig kiépült viskóival s ezek 
fölött uralkodó pompás palotájával, a nőfegyházzal ; amazok-
ban lakik a földnek szorgalmas mivelője, az igényekben s 

') Kivonat, Cantú, Storia univ, T. 8. p. 5 0 6 - 5 1 8 , ed Turin 1856. 

kényelemben annyira szegény földnép ; emebben ugyanazon 
népnek söpredéke ; amazokat nem képes a szegény nép ki-
tartó fáradalmas munkája mellett feiépiteni, vagy csak jó 
karban is tartani ; mig emez ugyanazon nép fillérein emel-
kedett palotává, s diezlik pompában ; itt kényelemben ta-
nyáz az elvetemedett; ott nyomorog a polgári erényben, 
munkásságában, vallásosságban, hűségben példás nép; mig a 
jóviseletü ott teng, ha gonosztevő lesz, itt a palotában ápol-
tatik. Különös forgása a földi sorsnak! Adjuk még hozzá, 
hogy a kiviilről belülről pompás fegyháznak oldalán a né-
hány év előtt tökéletesen leégett iskola egy dombocskán 
romban hever, mintha a fegyenczek nagy palotáját gúnyolni 
akarná, s a község gyermekei nyáron a plébaniaudvarban, 
hol a padokat elhelyezve láttuk, télen pedig a plébános 
ebédlőjében oktattatnak ; a község szegény, a lelkes fárad-
hatlan buzgalmu plébános — ki ne ismerné Krotky Józse-
fet ? — minden erőmegfeszités daczára sem képes illető 
helyeken oda hatni, hogy az iskola felépíttessék. Nem tanú-
ságos ezen fényes fegyház s romjaiban heverő iskola-épület 
ugyanegy községben a felvilágosult humanistikus 19 szá-
zadban? A 19 század humanismusa jótékony, ha mibe sem 
kerül, mulatni tánczolni tud, hogy jót tegyen, de önmegta-
gadással, önfeláldozással jót tenni, csak a valódi katholikus 
képes. Tessék a marianostrai fegyház- s iskolára alkal-
mazni, ex uno disce omnes. Hajdanta a zárdák alapították s 
tartották fön az iskolákat ; most a zárdák lettek fegyházakká 
rak-, s mindenféle tárakká vagy denevérlakokká, — javaik-
ból lett vallási alap, s az iskolák vagy romban hevernek, 
vagy gúnyjai az iskolanevezetnek. Igaz ez ? tessék hazánk-
ban körutat tenni ! — vagy csak a fővárosban ! „Ignorantia 
omnium origo malorum, praesertim in eis, qui fabrili operi 
dediti sunt," irta XIII . szent Benedek pápa 1724-ben. 

Ami magát a fegyházat illeti, ez példánya minden ily-
nemű intézetnek ; az a csendes nyugalom, tisztaság, rend, 
mely ez intézetben otthonos, valóban meglepő ; nem hallat-
szik itt panasz senki ajkáról, senki ellen; a szürkenénikék, 
ezen valódi őrangyalai a szenvedő emberiségnek, az egész 
világon mindent elkövetnek, hogy a szerencsétleneket, ha 
még némi kis erkölcsi érzet honol kebleikben, az erény út-
jára visszavezessék, s mint hasznos polgárait adják vissza az 
emberi társadalomnak ; soha ez intézet ellen panasz nem 
emeltetett, soha kiküldött biztosokra szükség nem volt, soha 
csempészet, csalás, hanyagság miatt nem vádoltathattak a 
nénikék ; mert hisz ők valódi önfeláldozó felebaráti szeretet-
ből s nem haszonból szolgálják szerencsétlen embertársaikat 
itt, Pesten, s az egész világon, ők valódi áldás a szenve-
dőkre ; hogy ezt a hazai nénikefalók is megtudhassák, ide 
iktatjuk, mit a radikalis Schw. Merkúrnak irtak Smyrnából: 
„Es wird hier viel zur Linderung der Noth gethan, sowohl 
von Individuen als Corporationen. Unter letzteren macht es 
uns Vergnügen die französischen barmherzigen Schwestern, 
die sich sonst schon rühmlich hier ausgezeichnet haben, als 
die nennen zu können, die in Beziehung auf Opferfreudigkeit 
in erster Linie stehen. Ohne Unterschied der Religion oder 
Nationalität, suchen die edlen frommen Seelen das verlassene 
Unglück auf; in jedem Winkel der Stadt, zu jeder Tages 
und Nachtstunde, jeder Gefahr der Ansteckung trotzend, 
sieht man sie zu den Cholera-kranken eilen, Trost und Hilfe 
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bringend, und weder die fürchterliche Hitze des Tages, noch 
die entfernte Lagerstadt des kranken schreckt sie ab, der 
leidenden Menschheit zu Hilfe zueilen." Az Alig. Z tgnak pe-
dig aug. 21-éről ezeket i r ják Anconából : „Unter den Opfern 
der letzten Tage befinden sich der Servitenpater Sassi, und 
drei barmherzige Schwestern, darunter zwei von den aus 
Turin gekommenen. Die Presse darf es nicht unterlassen 
diesen heldenmüthigen Frauen dankbarste Anerkennung 
und Bewunderung auszusprechen." Ilyenek azon nénikék, 
kik Pesten a szegény árva gyermekek nevelésével dij nél-
kül, jó formán alamizsnából élődve, foglalkoznak, s k ik a 
choiera hirére szolgálatukat a városnak felajánlani készül-
tek ; ilyenek, kik Márianostrán a fegyintézetet kezelik ; 
ilyenek kiket a lipótvárosi fegyintézetből a vallási edictumot 
kovácsoló bécsi népboldogitók kiűztek, hogy a gazdálkodást 
s a fegyenczek javítását zsidó bérlőkre bizhassák ; meg is 
te t ték s azóta vége-hossza nincs a vádiratoknak, panaszok-
nak, feladásoknak, vizsgálatoknak. Crede mihi miseros pru-
dentia prima relinquit ! 

Volt Márianostrán ily komoly elmélkedéseim mellett 
örömünk is, s ez a plébániatemplom, mely oly tiszta, oly 
barátságos, hogy nem csudálkozunk, ha a vidékről vasár- s 
ünnepnapokon seregestül sietnek ide az emberek a kereszt 
elővitele mellett, hogy itt elvégezvén aj tatosságukat , lelki-
leg felfrissülve tér jenek vissza terhes napi foglalkozásaik-
hoz; mert jegyezzék meg a népboldogitók: kik kancsal 
szemmel nézik a processiokat, a napi terhes munkához nem-
csak fris erő, hanem vidor lélek is kívántatik, ezt pedig az 
Istenneli barátság adja, mely a szentségek által köttetik 
bárhol, de különösen a kegyhelyeken, s a népnek nemcsak 
panis s circensisre van szüksége, hanem a kenyérhez az élet 
savára, mi a hit s ebből folyó vallásos élet. — Igy volt ez 
most Mária nevenapján is ; már kora reggel fölvertek az aj-
tatoskodóknak ajtatos énekei, s hivtak a gyóntatószékbe ; a 
nép örömmel hallgatta a szentmiséket, magyar s tót szent-
beszédeket, épült az á jándékban kapott u jdonuj orgona fel-
szentelésének szertartásán, melyet egy megneveztetni nem 
akaró jótevő Mauracher Máté salzburgi jeles orgonaművész 
által készittetett; épültünk mi is azon szép szabatos énekeken, 
melyekre a lángbuzgalmu plébános Ivrotky József tanította 
hiveit; hallottunk itt szent éneket minden nyelven, magya-
rul, németül, tótul, latinul a legszabatosabban előadva, omnis 
lingva benedicat Dominum et confiteatur nomini ejus ; távol 
van Márianostrától azon, nem tudjuk fanatismusnak vagy 
korlátoltságnak nevezendő, vakbuzgalom, mely mint Pilis-
Szent Kereszten most keresztfelmagasztaltása ünnepén tör-
tént — quo annuente ? — a Tantum ergot — Genitorit s a 
többi latin imádságokat tót nyelven énekelte magyar, német, 
tót a jkú hivek jelenlétében, s sok lelkipásztor füle hallatára, 
s botrányára; Márianostra nyelvére s szeretetére nézve 
katholikus, ezt tapasztaltuk mi s tapasztalták már ezeren ; a 
buzgó lelkipásztor bámulatos kitartással munkálkodik hí-
veinek, fegyencznőinek, s a búcsujáróknak lelki üdvén, va-
lóban spiritu et virtute Paulinorum. 

Reánk nézve örökké emlékezetes marad azon két nap, 
melyet egykori lelkiigazgatónk körében töltöttünk ; igaz, 
mi szórakozni mentünk, s e helyett ily komoly gondolatok-
kal fogalkoztunk, de hijába navita de ventis, de tauris nar-

rat arator, enumerat miles vulnera, pastor oves. Azon buz-
galom, inelyről Kro tky József ur ismeretes, valóban bámu-
landó. Ö hivei kedveért rövid időn megtanult tótul, néhány 
fegynő kedveért , hogy velük megismertethesse szent hitünk 
elveit, megtanult oláhul, omnibus, omnia factus est, szép pél-
dául sok más papnak ; ő naponta háromszor, négyszer pré-
dikál, katechizál, s rendes plébániai foglalkozása mellett 
még időt tud találni hiveit mindazon szép énekekre tanitani, 
miket valaha valahol hallott ; ő volt Pesten a mi lelkiigaz-
gatónk s amire oportune importune sürgetett , azt ő maga az 
utolsó hajszálig gyakorolja. „Neque zelus moram patitur ; 
totiusque vitae instar est uni us dieculae spatium desiderio 
laborantibus." „Zelus est fervidus, spiritus lenis, Caritas be-
nigna, vei potius ipsa benignitas, spes longanimis. Zelus 
accendit, spiritus mitigat, spes exspectat, Caritas constringit, 
nec bonum, quod in nobis est, dissipari ac diffluere sinit, 
quamvis alioqui fluxae fragilisque naturae simus." (S. Greg. 
Naz. orat. 24. et. 22.) 

Cselka ISdndor. 
KASSA, sept. 10-én. Kegyeletes megemlékezésünknek 

egy kis tért kérünk. Leverőleg hat reánk a gyászhír, der-
mesztő levertségéből napok , hetek múlva kiábrándul az 
ember, szemlét tart vesztesége fölött, s akinek előbb csák 
személyét fájlalta, utóbb életét s életének minden egyes 
mozzanatát kezdi emlékeiben megujitani. Szomorú közle-
ményünk tárgya mult hó 31-én példás életének 75-dik, ál-
dozárságának 52-ik évében meghalálozott czim. püspök és 
káptalani nagyprépost néhai ft. Lipcsey György. ,Alium in 
medio cursu vita deserit. alium in ipso aditu relinquit, alium 
in extrema senectute fatigatum jam et exire cupientem vix 
emittit : alio quidem atque alio tempore, omnes tamen in 
eumdem locum tendimus.' Szomorúságunk, emlékeiben keres 
vigaszt ; veszteségünk, méltó utódjában remél kárpótlást. 
Turcsányi, Szolcsányi, Marczényi, Lipcsey, a káptalannak 
érdemkoszorus oszlopai, kidűltek. ,Quotidie praeter oculos 
nostros transeunt notorum ignotorumqe fune ra : nos tamen 
aliud agimus, et subitum id putamus esse, quod nobis tota 
vita denunciatur futurum.' A hittudomány terén, a lelkipász-
torkodás minden ágaiban tevékenyek voltak — sokszor a 
kötelmek napirendén felül. — Szép papi tulajdonaikat ki 
irja l e? Gyengeségünk érzete, a példányképek ecsetelésétől 
visszatart. Néhány életvonásokat emelünk ki csupán. A jó 
pap, ki életével halálával egyaránt használ, érdemeinek tel-
jében csak holta után tűnik föl ; — életében gyakran leg-
szentebb szándéka félreértetik, halálakor megdicsőíttetik. 
Minden zug, hol megfordult, segélyt, vigaszt, áldást oszto-
gatott, kiált utána ; a szegények és árvák háza, a középren-
düek tisztes köre, a nagyok palotája siratja, az iskola és 
templom gyászolja, emlegeti. . . . Kedves halottunkat, kinek 
nemcsak derekát , de szivét is övezte a szeretetnek piros 
öve, sajnálja a papnevelde, hol mint tanfelügyelő, tanár és 
lyceumi prodirector, — sajnálja Hejcze, Tálya, Pa tak , hol 
mint buzgó lelkipásztor áldásosán működött, — siratja Tar-
czal, melynek szülöttje, — gyászolja a káptalan, melynek 
nesztora, — emlegeti városunk, melynek szeme-fénye, a tisz-
telés becsülés kiváló tárgya volt. ,Ne itaque invidens fratr i-
bus : quiescit, — — tandem liber, tandem tutus, tandem 
aeternus. Frui tur nunc aperto et liberó coelo. — — 
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Non perdidit lucem — sed-securiorem sortitus est — — non 
reliquit ille nos, sed antecessit.' Buzgó szent élete, alázatos 
szelid indulata, mindenkit megnyerő jó szive s lelke miatt 
az egyházmegyei papság és nép előtt közszeretetben állott. 
Eleven hite, nemes szeretete, csendes magányba vonultsága, 
s betegsége nyomorainak türelmes elviselése jellemzik őt, 
mint keresztényt és jó papot. ,Inter bonos viros ac Deum 
amicitia est, conciliante virtute, amicitiam dico ? immo etiam 
necessitudo et similitudo : quoniam quidem bonus ipse tem-
pore tantum a Deo differt ; discipulus ejus, aemulatorque et 
vera progenies : quem parens ille magnificus, virtutum non 
lenis exactor, sicut severi patres, durius educat, bonum vi-
rum in deliciis non habet: exponitur, indurat, sibi ipsum prae-
parat. ' Ne vélje senki, hogy ama tiszteletre méltó egyének, 
kik a közmunkások övét az érdemek szalagával cserélték 
föl, s kiket a hosszas munka, érett tapasztalás a káptalani 
testület tagjaivá, a szentszék ülnökeivé, a püspök tanács-
adóivá jelölt ki, zártkörükben tétlenséggel iizik öregségük 
napjait. A munkáshoz szokott lélek fáradt testben sem nyug-
szik. Agg korunkban, a legnemesebb elméleti foglalkozások 
lépnek előtérbe : a szellemi élet előize. — — — A szent 
zsolosma nyilvános elmondásakor Dávid hárfáját pengetik s 
a Szentek életében merülnek el. . . . Ismereteink legméltóbb 
tárgya ez. A szigorú lemondás, bűnbánat jellemét magokon 
hordozók, a legmagasabb értelmiségek s valódi bölcseség 
példányai. Ezek nyomdokain haladt bold, nagy prépostunk, 
megyénk tiszteletre méltó aggastyánja, dedit illi scientiam 
sanctorum, honestavit illum laboribus, et complevit labores 
illius, kinek halálát mélyen kesergő szivvel teszszük a 
gyászjelentések közé. Végtiszteletében (sept. 2-án) a me-
gyei és városi tisztikar, katonai-testiilet előkelő tagjai, vi-
déki plébánosok, a helybeli praemontreiek, domonkosiak, a 
nőnevelde nagy népsokaságtól környezve vettek részt. 
A fényes eltakaritást reggeli 9 órakor püspökünk ő excl. 
kinek kortársa s legmeghittebb barátja volt a boldogult, 
teljes halotti pompával kezdte meg; jelen volt az ünnepélyes 
,Requiem'-en ; maga végezte értté a ,Libera-me'-et ; mely 
után, a temetési tisztet a helyb. ft. pleb. Szabad F . ur vette 
át. A harangok zugó nyelve gyakran beleszólott a zene és 
halottiimák siralmaiba. A köztisztelet és szeretetben álló fér-
fiú a köztemetőbe kivánt temetkezni. Hálakönyek áztat ják 
porait.— Sok jót tett életében egygyel-mással ,sicut egentes 
et multos locupletantes/ Szeretete mindennel bővelkedett ; 
gazdag soha sem volt, ,Tamquam nihil habentes et tarnen 
omnia possidentes.' Kevés hagyatéka rokonaira, a papne-
velde-, szegények háza- siket-néma- s más jótékony inté-
zetekre maradt. Áldásban maradjon emléke, az Ur pedig örök 
nyugodalmat adjon neki ! 

LONDON, aug. 15. A „London Review" czimü protes-
táns közlöny azon kutatásoknak eredményét teszi közzé, 
melyek kiküldött biztosok által történtek London vallási 
állapotának felderítésére. Ezen biztosok hosszas és fáradság-
teljes vizsgálat után bizonyítják, hogy a kath. vallás hirde-
tőinek buzgalma Britannia fővárosában folyton nagyban 
terjedett. „A romai egyház — igy tudósítanak — London-
ban nemcsak hogy megtartotta a tért, hanem napról napra 
halad. A notting-hilli, kensingtoni, és bromptani városkerü-
letben, mely gazdag és tehetős családoktól lakatik, hol évek 

előtt csak egy kis kápolna volt, az oratorianusok templomot 
építettek, mely 2500 embert befogadhat, és ez mindig tömve 
van. A katholikusok száma, kik az atyák lelki vezetése alatt 
állanak, 8000-re megy, és templomukban évenkint az áldo-
zók száma körülbelöl 45,000. Ezen kivül van a Szűz Máriá-
ról, és b. Stok Simonról czimzett egyház, az első a feren-
cziek, a második a carmeliták vezetése alatt. Van itt több 
szerzetes ház is, a franciskának, irgalmas szüzek, Jézusról 
nevezett nénikék házai. Bírnak a katholikusok itt árvaház-
zal, ipartanodával, több leánynevelő intézettel, melyekbe pro-
testáns szülék gyermekei is járnak. Azt hihetné valaki ezek 
után, hogy a katholikusok mind csak ezen kerületekre szo-
ritvák, de csalatkoznék. A fulhami és hammersmithi kerü-
letekben látjuk canterbury sz. Tamás, Szentháromság, és 
Üdvözítőnk kegyelméről nevezett kath. templomokat, az ir-
galmas barátok zárdáját, a jó pásztorról czimzett társházat, 
jól igazgatott menhelyet a megesett nök számára, több ta-
nodákat. Baysvaterben az angyalokról nevezett Szűz Máriá-
ról czimzett templomot és Sión zárdáját. Chelsea város rész-
ben Sziiz Mária templomát, és irgalmas nénikék házát, s két 
tanodát. — Látván a haladást, térjünk át az okok vizsgálá-
sára. Az egyetlen helyes magyarázat szerint ez a termékeny 
proselytismus eredménye. Ezen templomok, tanodák, zár-
dák pénz nélkül fenn nem állhatnának, és váljon ezt a kath. 
áldozárok mily más forrásból meríthetnék, mint gazdagabb 
hiveik ajánlataiból ? Hogyan van, hogy az anglikán lelké-
szek hasonló eredményt fel nem mutathatnak? Azon 5600 
leány tanonczból, kik a kensingtoni iskolába járnak, 1200 
nyer nevelést kath. intézetekben. — A Themse másik olda-
lán látjuk a nagyszerű sz. György székesegyházat, a Szent-
háromság, szeplőtelen fogantatás, sz. József, Jézus sz. szive 
templomait, és másokat a pechani, claphanu, et lambethi ke-
rületekben. Vannak itt kapuczinusok, redémptoristák, ker. 
iskolatestvérek, irgalmas szüzek, szegény szüzek iskolái és 
több tanoda. — Meg kell vallanunk, habár más vallási meg-
győződésben vagyunk, hogy a kath. áldozárok és szerzete-
sek hiveik testi, földi nyomorainak enyhítésére a legnagyobb 
önfeláldozással, türelemmel és szeretettel majdnem kivihe-
tetleneket hoznak létre. A nyomor fokozódásával fokozó-
dik erélyök és kitartásuk is. London középpontjában is a k. 
templomok számosak és látogatottak. Egy a főbb eszközök 
közöl, melyek által a megtéréseket véghez viszik, iskoláik, 
és a protestánsoknak a vallásoknak ez oldalról jövő veszélye-
ket nem kell kicsinyleniök. A katholikusok összes tanodái csu • 
dás módon szervezettek, a tanonczok a lehető legjobban ké-
peztetnek, mindenütt tiszteletet mutatnak tanítóik iránt, kik 
szórakozásaikban is részt vesznek. A páli sz. Vincze egyesüle-
tek mindinkább szaporodnak, és ha ily arányban fognak ezután 
is növekedni, hatalmas csapatot képezendnek a megtérések 
eszközlésére. Londonban több van már 60 kath. templomnál 
és évenkint vagy 9000 keresztelés történik. Mindezekből 
kitűnik, hogy Londonban a kath. vallás teljes életnek és 
gyarapodásnak örvend " Igy beszél a protestáns lap. 

TRIER, sept. 12-e. Mennyire lapjának szük köre en-
gedi, tudósítom olvasóit a német katholikusok 17-ik gyűlésé-
ről, melyre én is rövid kirándulás után Svajczba, tegnapelőtt 
szerencsésen megérkeztem. Mosel partját fényben találtam, 
a gőzhajók ünnepi lobogóival a szél kedvesen játszodozott, 
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minden vendéget a városi községtanács négy tagból álló bi-
zottmánya fogadta, s a lakást a városban azonnal kitűzte. 
Könnyű és nyugalmas volt a zászlókkal diszesitett utczákon 
már meghatározott helyre kocsizni. De Nys polgármester 
maga vezette az elfogadás munkáját. Alig, hogy megszáll-
tam, s kedves háziurammal egy két barátságos szót váltot-
tam, azonnal siettem a hires romai várost szemlére venni, s 
a gyűlés folyamáról a városházán magamnak tudomást 
szerezni. 

Másnap láttam, hogy a nevezetességek nagy számmal 
érkeztek meg. Megelégedés, mikor a nagy férfiakat egy-
szerre láthatja az ember. Nagy férfiak, kik ön magok előtt 
a legkisebbek, kiket az ügy nagysága tesz nagygyá. Talál-
koztam Kubinszky Mihályi jai , aki Romából ide sietett, 
Moyal Innsbruckból, Moufang kanonokkal Mainzból, Kette-
lerrel Kölnből, Thissen kanonokkal Frankfurtból, Phillipps-
sel, Fries és Fürstenberg grófokkal. Ducpétieux, Gentil, 
Haulleville Belgiumból, Andlaw, Reichensperger, Stolberg 
Alfréd, Modestus, Müllejans, Mommartz hitküldérek itt van-
nak ; Gruscha, Kolping nem hiányozhattak. Sartori igérte, 
kogy ő is feljön Bécsből, a kath. irodalom képviselői itt van-
nak, itt lesznek, a kath. könyvkiadók sem hiányozhatnak, 
miután kezeiken oly nagy kath. érdek fordul meg. A meg-
érkezettek száma 1000-nél jóval nagyobb. Almaida is itt 
van Portugallból, aki a mechelni gyűlésen Montalembertnek 
nyiltan ellenmondott. 

Amint megérkeztem, sept. 10-én a vendégek üdvözle-
tén kivül, melyet Nys polgármester tett, és Götz würzbürgi 
kanonok válaszszal megtisztelt, nem történt semmi. Másnap 
ft. Pelldram püspök miséje után a szinház helyiségében, 
mely e czélra átalakittatott, összejöttünk. Marx tanár, a trieri 
bizottmány alelnöke az első közgyűlésben fényes szónoklat-
tal üdvözölte a vendégeket, előadván az egyletek szüksé-
gességét és hasznosságát a mai időben. Ezután a gyűlés 
szervezése vétetett foganatba. Elnöknek megválasztattak : 
Andlaw, Reichensperger, Adams ; titoknoknak : Ladner 
orvos és Amiinger ügyvéd. Tiszteletbeli elnöknek : Ducpé-
tieux, Fürstenberg, Cajus Stolberg, és Scherer gróf válasz-
tattak. Mindnyájan ,vivat'-tal fogadtattak. Marx jelenti, 
hogy a helyi bizottmány a szentatya áldását kérte a gyű-
lésre, mely brevében meg is adatott aug. 22-ről. Az apostoli 
breve felolvasását latin és német szövegben fölállva hall-
gattuk. 

Első szólt Götz kanonok ur, előadván mit tett egy év 
alatt az egylet állandó bizottmánya. A röpirati egylet 30,000-
nél több röpirati példányt elterjesztett, a német és független 
kath. egyetem alapítási ügye a sz. Katalinról nevezett német 
hölgyek egylete által uj segítséget nyer t , a Bonifacius 
egylet, melynek czélja felső Németországban kath. hitkül-
déri állomásokat tartani, tetemesen segélyeztetett. 

Megválasztatván az osztályelnökök Prisac, Moufang, 
Bock, Thissen kanonokok és Iser államügyész, Pelldram 
püspöknek térden fogadott áldása után szétoszoltunk. 

A gyűléshez némely javaslatok is beadattak, melyek 
között az, hogy Poroszország csak névlegesen bír néhány 
paritásos egyetemet, tettleg pedig mind prot. egyetemek, 
követeltessék tehát az egyenjogúság, nem ugy. hogy a prot. 

egyetemekhez kath. hittani kar, vagy pedig kath. tanárok 
alkalmaztassanak, hanem, hogy amely kath. egyetemeket a 
berlini prot. kormány paritásossá átalakított, onnan a kath. 
tanárok ki ne szoríttassanak ; a bajor egyetemről szinte, 
hogy azokat a kőmives szabadelvű kormány teljesen a hi-
tetlenség tanintézeteivé átváltoztatta. 

A mondott és hallott beeszédek tartalmát nem közöl-
hetem, legfölebb tárgyankint. Ily gyülekezetben a kedély 
fel van indulva, az emlékezet pedig annál gyengébb. A 
gyorsírók irónba vették a szónoklatokat, az ujságlapok kö-
zölni fogják, inkább tehát várjanak mélyen tisztelt olvasói 
néhány hetet, lia a beszédeket közölni vélné. Én tanácso-
sabbnak tartanám, ha a bizottmányok határozataira fordí-
tana főbb figyelmet, mivel ezek mind gyakorlati kérdé-
sekkel, vagy inkább a kérdések gyakorlati megoldásával 
foglalkodnak. Pelldram püspök ezen oldalát emelte ki az 
egyleteknek, hogy igénybe véve a politikai és társadalmi 
szabadságot, mindenütt önfeláldozás jócselekedetei által a 
rendet szilárdítják Ezek törnek előre a nehéz uton, az aka-
dályok közepette, felvilágosítják az elméket, jóra buzdítják 
a szunyadókat, nyílt vallomást tesznek az igazságról, min-
den nyomor enyhítésén fáradoznak. — Andlaw történeti 
emlékeket közlött Trier városáról, s mikint egykoron a ker. 
hitet vértanúinak vérével, ugy 1844 óta, mikor Krisztus 
urunknak ruhája kitétetett, a ker. hit megujult buzgalmát 
jelezte. A német katholikusok 1844-ben jöttek öntudatra, 
mily gyászos hontalanságba jutottak saját hazájukban. Droste 
grófnő rögtöni felgyógyulása Jézus Krisztus köntösénél 
mindnyájunk szellemi meggyógyulását kezdeményezte. 

Lelkes volt gróf Almaida franczia és Scherer Tivadar 
német beszédje. Amaz a portugalli, emez a svajezi katholi-
kusok hűségét, buzgalmát, harczait beszélte el. Különös 
érdeket keltett Scherer ur, midőn Theodosius atya működé-
seiről futólag tett említést. — Dorfner egyedül a tömlöczök-
ről beszélt. Vallásos elosztást, külön plébánost, és magány-
rendszert mondta ajánlatosnak czélszcrü munkaelosztással. 
Lelkipásztorokul a tömlöczöknél szerzetes rendeket ajánlott. 
— Görresnek Coblenzben emelendő emléket Ibach limburgi 
plébános indítványozta, Bock freiburgi tanár pártolta, Rei-
chensperger pedig legjobb emléknek nevezte a kölni dóm-
ban felállított ablakképet. — Henrich beszédét a pápai 
Quanta cura' körlevélről, magassága miatt főbb pontokban 

sem lehet utánadni. 
Ma 12-én reggeli 10 órakor a második közgyűlés tar-

tatott. Prisac kanonok javaslatokat ajánlott az Amerikába 
kivándorlók erkölcsi javára, s megkeresendőknek mondta 
az illető kormányokat. Cahensky havrei kereskedő saját 
tapasztalásából borzasztó adatokat közlött a hajókon szo-
kásba ment bűnökről, csábításokról, hol az apostasiák első 
magva hintetik el, a szemérem örökre eltapostatik. Szüksé-
gesnek állította, hogy a kivándorlási révpartokon hitküldé-
rek legyenek, akik a kivándorlók lelki veszélyeit, mennyire 
lehet, oktatás, intés, és a szentségek kiosztása által elhárít-
sák. — Haulleville Prosper emlité, hogy a keletkezésben 
levő antwerpi szállitótársulatnál mindezekre éles figyelem 
fog fordíttatni Végre Moufang az imaegyletről, Bock a tem-
plomi zenéről, Thissen a napisajtóról tesznek jelentéseket. 
Közelebb ismét. ** 
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VEGYESEK. 
Főm. bibornok, herczegprimás ur parancsára nyomta-

tásban megjelent ft. Schumichraszt Mihály posonyi kanonok 
s apostoli főjegyző ur által Budán sz. István ünnepén mon-
dott jeles katholikus és melegen hazafias „egyházi beszéd." 
Tá rgya a kath. hitnek észszerüsége. Világos, folyó, szónoki 
ihlettel fej tegettetnek annak régisége, állandó változatlan-
sága, egysége, ágazatainak méltósága, szentsége, t i tkainak 
magassága és kedvessége, az ő diadalmas győzelme minden 
legnemesebb elmék fölött, mindannyi indokok, érvek, be-
győző okok, melyek a szilaj, s ok nélkül hitetlenkedő elmét 
meggyőzni képesek. — A szentbeszéd, mikint azonnal meg-
tudtuk, a hallgatóságra hatást tett, minden jó lélektől „áld-
jon meg értté a jó Is ten" köszönettel fogadtatott : olvasva, 
több fénypontot találunk benne, melyek az egyházi szónok-
latnak mintapéldányai gyanánt vétethetnek. 

„Esenachban Luther szobra körül egy u j reformatio 
tüze gyulád. A prot. egyház soha sem forgott nagyobb ve-
szélyben mint most. Genfben (16-ik században), Wittenber-
gában u j békók készültek : egyik tekintély helyébe másik, 
a romai pápa tekintélye helyébe Luther és Calviné tolako-
dott. (Symbolumok !) ezeknek csak történeti emlékeknek 
kellett volna lenniek. Védő iratok voltak ezek a császár és 
az összes kath. egyházi hatalom előtt. (Csin ?) A versengé-
sek tüzében a catholicismussali ellentét feledve lőn, újdonat-
ú j tekintély lőn fellállitva. Az ilyen formula ha nem erkölcs-
telen, de erkölcsellenes. (Duflos beszédje Bernben.) A kor 
hite nem áll összhangzásban a 16-ik század theologiájával. 
(Pedig a protestantismusnak nem szabad a kor hitét vezetni, 
hanem neki kell e kor hite szerint igazodni. Nem a prote-
stantismus ad a kornak hi te t , hanem a kor ad a pro-
testantismusnak, ha ez aka r j a azt elfogadni, amit a kor ad.) 
Ki képes lehetne a 16-ik század avas tanrendszereit elsa-
játítani ? Vén symbolumokhoz való kötelezettséget egészen 
elvetjük. — Ezt Schwarcz mondja ném én. Mernék-e én 
ennyit mondani ? ha udvari pap volnék ott a Berettyó mel-
lett. Dobos." — Szakadozott tételek, de szorul szóra a Prot, 
egyh. és isk. lap 38. sz. 17 sept. 1214—1210 lap. 

A franczia és belga lapok egy csudás felegészségese-
dési esetet hirdetnek, mely Metz városban, az Oltári-szentség 
előtt történt. Cléry Anna, magas törvényszéki birónak leá-
nya, gyermekségének negyedik évétől hátgerinczi bénulás-
ban (paralysis) szenvedett. Ülő életét olvasás- imádkozás- és 
virágcsinálással töltötte. Gyakran gyónt, áldozott, a városi 
és vidéki templomokat, oltárokat, szobrokat, szentségtartó-
kat virággal látta el. Az orvosok tudománya hosszú kísérle-
tek után sem segített a betegen. Már 20 éves leány, az Ol-
tári-szentség imádása levén sz. Márton templomában, oda 
vitetni kivánt. Megtörtént. A leány meggyónt, s a szentély-
ben szőnyegre ültetve hallgatta a szentmisét. Anyja és test-
vére mellette térdepeltek. „Oly nagy fájdalmakat érzek, 
mondá a beteg leány anyjához, hogyha templomban nem 
volnék, ordítanom kellene." Közelgetett az áldozás. A beteg 
élesen felsóhajt, s emelkedni kezd. Any ja és testvére hón 
alatt fogják, csudálkozással az oltárhoz vezetik. Megáldozott, 
visszatértében már jár t . Haza, anyjától istápoltatva, saját 
lábán ment, másnap minden segítség nélkül egyik, másik 
templomba ment. — A felegészségesedés nagy föltűnést oko-
zott ; a püspök a szokásos hivatalos eljárást megkezdte. 

Nyomtatásban megjelent a bécsi érsek főpásztori kör-
levele Canisius sz. Péterről e czim alatt : „Der selige Pe-
trus Canisius, Hirtenschreiben seiner Eminenz des hochw. 
Kardinals Fürsterzbischofes von Wien, Verlag von C. Sar-
tori." Mikint minden pásztori levelei az érseknek, ugy ez is 
korunk főbajait az ezekre orvosság gyanánt szolgáló eré-

nyekkel együtt felmutatja. Nemcsak életleirás ez, de a ke-
resztény religionak győztes védelme. Hittan, államtan, tár-
sadalmi tan stb. legtisztább elvekben tárgyal ta tnak e kör-
levélben. 

A hallei egyetem prot. ordinandusairól beszélik a la-
pok, hogy a cultus ministeriumhoz oly folyamodást terjesz-
tet tek elő, mely a viszonyok gúnyja gyanánt tekinthető. A 
fölirat értelme ez : az ordinandusok esküt kötelesek tenni, 
hogy a biblia isteni sugallatu, és a prot. vallásnak szabálya ; 
de az ordinandusok a hallei egyetemen a tanároktól azt ta-
nulták, hogy a biblia csak közönséges könyv, s a vallásnak 
csak az ész a szabálya : kér ik tehát alásan aministert , küld-
jön Hallebe oly tanárokat, kik a bibliáról azt tanítsák, amire 
nekik, az ordinaudusoknak, esküdni kell. 

Folyó évben Woldemár által egy könyv adatott ki 
, ,Zur Geschichte und Statistik der Gelehrten- und Schulan-
stalten des kaiserlich russischen Ministerium der Volksauf-
klärung, nach officiellen Quellen bearbeitet. 1865 Peters-
burg." Népfelvilágositási ministerium 1802-ben jött létre, 
első ministere Sawadowski volt, mostani Wassiljewitsch Go-
lownin Sándor. Egyeteme van 6, pétervári, moskaui, kasani, 
charkowi, kiewi, dorpati. Ezekhez jön 3 lyceum, 96 gymna-
sium, 37 női gymnasium, és elemi tanodák. Az oktatási inté-
zetek 29,759, a tanulók száma mind a két nemben 739,347. 
Ide nem foglaltatnak bent a kath. intézetek, mivel a rovatok 
üresek a könyvben. Az egyetemi tanár fizetése 3000 rubel. 
Állami kiadás : 6,244,022 rubel, 43 kopéka. — Tekintve a 
80 millió lakost, minden 100-ilc sem tud olvasni irni. 

Szerkesztői tudósítás. 
Főt . Migne Lajos kanonoknál megrendelt könyvek megérkezvén, 

csütörtökön útnak indíttattak. Számla mindenkihez küldetett. Kevés ki-
vétellel, mindenik megrendelő beküldött pénzéből valamit visszakap, mit 
a számlán fog látni. De a megmaradt összegből még a pesti pakolást, és 
az átszállítást a szállitóhivatalhoz kellett fedezni : és igy minden megren-
delőnek fönmaradott összegéből még 50 kr. vonatott le. — A küldés költ-
ségeit Pestről kiki otthon az átvételnél fizeti. — Sajnáljuk, hogy sz. 
Jeromos nem volt készen, azért nem is küldetett meg. — Kér jük szépen a 
megrendelőket, tudassák velünk, mikint kapták meg a könyveket . — A 
számla egyszerű. Rendeltünk 2954 frankért ; költség volt 176 fr t 62 kr, 
egy frank után 6 kr. ; ha 2954-et sokszorozzuk 6-tal, kijön 174 fr t 24 kr . 
— A 2 fr t 38 krajezár t magunk fedeztük. Ez t egytől követelni, igazságta-
lanság, e!osztani2954 között lehetetlen. —Kassán ft .Sz. A. tízet 9 f r t 14 kr. 
Sz. K. 9 frt 14 kr. S. E . 4 frt 78 k r . P . F . 2 fr t . 90 kr. - Gyergyó-
Szent-Miklóson Á. K. 1 f r t 5 kr. — Boldogfalván F . I . 4 f r t 14 kr . — 
Pécsett V. Gy. 27 kr. — Ezt Pes ten a szállitóhivatalnál felvettük, azért a 
a ft . uraknak az átvételnél fog kelleni lefizetni, a pesti szállitás-illetékkel 
együtt . — A hozzánk küldött pénzből v i s s z a k a p n a k : Posonyban 
P . R. 2 f r t 44 kr . — Marikon M. G. 70 kr. ; Ungvár t L . F . ő f r t 28 kr . ; 

— Balásfalván M. J . 69 kr. ; P . G. 1 f r t 46 kr. ; Maisson K. J . 42 kr . ; 
— Sarkadon P . A. 1 f r t 44 kr. ; — Csekleszen V. A. 79 kr. — Ez a szál-
litóhivatalnál Pes ten letétetett , hogy minden helyen a szállítási költségbe 
beszámittassék ; amit figyelembe a jánlok. — Isten áldása legyen mind-
nyájunkon. 

T. cz. Béldy urnák. Tudósításának czélját elérni akarván, ezt azon 
helyre te t tük át, hol az emiitett dolgok orvoslást nyerhetnek. Legyen 
megnyugtatva, hogy jó lélekből eredett szava méltó figyelemre, óhajtása 
kellőleg teljesítve leend. — Egy pont van, melyet Pes ten a távolság tel-
jesíteni nem enged, s Europa fővárosaiban sehol sem teljesit tet ik, t. i. 
hogy a halottat a plébános egészen a temetőbe kisérje. De a fmgu bibor-
nok herczegprimás, több buzgó katholikussal ezen is segitett, midőn a 
temetőben szerzeteseket megtelepített. Ez által egy sír sem maradt be-
szenteletleniil. Ki űzte ki a szerzeteseket ? Az 1861-ipestvárosi magistra-
tes. És ha tudná, mily jogosan, mily igazságosan ! — Legyen B .u r üdvözz 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dí j fé lévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 27-én. 26. II. Félév. 1865. 

TARTALOM : Farkas J . és a pápai körlevél. — Egy-
házi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Farkas J. és a pápai körlevél. 
A pápai encyclica ellen, Farkas József pesti 

ref. tanár ur is szenvedélyes eszmeharczot inditott, 
és még az idétlenül született gallicanismus föléledé-
sét is kilátásba helyezi. Pedig köztudomás szerint 
ez idén a párisi senatusban és képviselőházban egy-
iránt elzengék fölötte a síridalt, és nyiltan ki lön 
mondva, hogy ,az le van rontva, elveszett, nincs 
többé.'1) „Alig hangzék el — úgymond Farkas ur 
— a békesség fejedelme földi helytartójának ajkain 
a karácsonyi ének : „Dicsőség Istennek mennyben, 
és békesség a jóakaratú embereknek" „már is talán 
isteni sugallatból egy levelet készitett, mely szét-
küldeték a mívelt (az egész) világ népeihez." I t t 
aztán párhuzamba teszi Renan könyvével az ency-
clicát, és megjegyzi, hogy „ha a világnaplójában 
szintén oly nagy érdeket nem támasztott volna, 
mint amaz, egyszeri elolvasása után ezt is egysze-
rűen félretette volna, semmi különöst nem találván 
benne, nem ugyan azért, mintha tartalmát helye-
selné, mert ha az encyclica taglalásába bocsát-
koznék, haja is borzadoz, hanem mivel az ilyesmi-
ket azon helyről már megszokták a protestánsok." 
— „Kik az ezelőtt háromszáz évvel tartott tr ienti 
zsinat szellemét s határozatait csak nagyjából is — 
mond — ismerik (ép ez a baj, mert egészben, és 
valódi szellemében kellene ismerni) semmi meglepőt 
e levélben nem lelnek. Trientben lett kimondva — 
hangsulyoztatja — hogy mind az, ki a rom. ka th . 
egyház tanait nem hiszi, átkozott legyen."'2) Hogy 
ezen formula nem egyebet jelent, minthogy, rekesz-
tessék ki az egyházból, mindenki tudja, ki tudni 
akarja. Az bizonyos, mikint nemcsak a hitegység 
megóvására, és meglazult erkölcsi fegyelem helyre-
állítására, tehát a valódi reformatióra irányult ama 

>) Religio 1865, I. 35. sz. 
2) Prot. egy. és isk. 1. 1865, 3. sz. 

szent zsinat törekvése; hanem az emberi elme és 
sziv megnyugtatására, a hitujitók által védett prae-
destinatiót és akaratszabadság hiányát is fönnen 
kárhoztatá, átalában pedig roppant horderejű dol-
gokat vett tárgyalás alá, mig ellenben egy ref. egy-
házmegye közgyűlésén még az is vitára adott alkal-
mat, hogy : „egy 70 éves leány, leánynak tekin-
tendő-e vagy nem? Minek folytán azonban elhatá-
roztatott, hogy leánynak ; ugyan is egy egyházban 
az idősb leányokat, a fizetésre nézve nem akarták 
leányoknak tekinteni." J) Többire szabadjon kérde-
nem: váljon nem Dodrechtben 1618 — 19-ben hoza-
tott-e a praedestinatió érdekében oly határozat, 
minek következtében háromszázan kivándorlásra 
kényszerittettek, átalában pedig az árminianusok 
az egyházból kizárattak, mert azt tárták, hogy 
Krisztus Jézus, a hivők- és megtérőknek bocsá-
natot s üdvöt ad? Hát Károlyi Péter nagyváradi 
prédikátor nem zárá-e ki, ,az Isten fiának gyüleke-
zetéből' egy hallgatóját, „ki a sátán szolgálatába 
adta magát?" Nincs-e szó a gelei 44 canonban ki-
átkozásról, és „traditio satanae ad interitum carnis-" 
féle szólamról ? Nem volt-e Erdélyben a reformátu-
soknál divatban az egyház(meg)követés azon módja, 
miszerint a bűnös egy héten át mint bélpoklos 
a templom tornáczában ülve, minden gúnyok és 
pökdöséseknek kitétetett ? Nem történik-e még most 
is ugyanott némely helyen, hogy a megkövetőtől 
az imádkozás ugy csikartatik ki, mikint egy tudó-
sitó bizonyitja? És a dunamelléki refor. egyház-
kerület megbizása folytán (1862 —1863-ban) ké-
szitett egyházfegyelmi tervezet, nem hozza-e a pro-
testáns lelkismereti szabadság rovására javaslatba, 
hogy ha a refor. vőlegény minden előleges intés el-
lenére is, katholikus mátkájának reversálist adna, 
rekesztessék ki a gyülekezetből ? Mi több ! még az 
ekklézsiai terheket viselni nem akarókkal szemben 
is, makacsság esetében, ugyanazon eljárás foganatba 
vétele véleményeztetik. Azonban legkülönösebb az : 
hogy a dunántúli ágost. és helv. hitvallású egyház-

*) Prot, lap 1862, 19. sz. 614. 
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kerületekben még a kétfelekezetü protestánsok közti 
vegyes házasságoknál is szerepeltek a reversálisok, 
és csak 1833-ban a két felekezet ama kerületei által 
töröltettek el, a nagy-geresdi egyesség értelmében. *) 
„A párisi vérnászban — folytatja szemrehányásait 
Fa rkas J . ur — 100 ezer hugueonottát legyilkol-
tak." (Még Ivánka, sáros-pataki énektanitó, „kar-
énektár" czimü, minket gyalázó munkájában is 
csak 30 ezernél ,többre' teszi az elhullottak számát; 
Hunfa lvy János ur pedig Egyetemes Történelme 
III . köt. 81 old. pusztán ,mondják' után kicsinyen 
kezdi, és nagyon a százezernél végezi.) „Roma — 
mond — azon üdvös szigorúságért örömünnepet 
ült." Nem ezért, hanem, hogy a királyi családot és 
országot megmentettnek hitte. „Most három éve (is) 
— mond — csak a világi hatóság gátolta, hogy 
Toulouse-ben az itt 1565-ben legyilkolt négyezer 
hugueonotta lemészároltatásának, az érsek által már 
megrendelt háromszázados jubileuma, meg nem tar-
tatott." 2) Az Isten és történeti igazság szerelmeért ! 
Nem a huguenották támadák-e meg a toulouse-i 
katholikusokat ? Részrehajlás nélkül, kárhoztathatni 
hát-e őket, hogy az önvédelem terén szembe szállva 
velők, őket legyőzték, és igy városuk területén a 
hitegység áldásos kincsét megőrizék? E győzelem 
emlékét, nem pedig a vérontásét ünnepelteté meg 
hivei által a toulouse-i érsek — a templomban, mire 
nézve, a kormány nem is tőn akadályt, joggal nem 
is tehetett volna. Es váljon ez által, mi sérelem érte 
a protestánsokat? Nem nézik-e épen ők legtevéke-
nyebb társulatokat is Gusztáv Adolf után, ki bizony 
tudvalevőleg nem kimélé a katholikusokat? Hát 
édes hazánkban, nem inditványoztatott-e, hogy a 
tervbe volt protestáns irodalmi társulat , Bethlen 
neve alatt, — mely szintén sok kiontott vérre em-
lékeztet — életbeléptettessék ? Különben pedig, hol 
van az megirva, hogy a párisi vérnászt a catholicis-
mus hitelvei, és pásztorai idézék elő? Nem tanús-
kodik-e a történelem a mellett, hogy sok kath. egy-
házi és világi nem egy huguenottát megmentett, a 
politikai fondorlatok következtében támadt ama 
vérzivatarból ? Ilyen vala a többi közt Vezinius 
cahorsi kath. nemes, ki a párisi vészharang hallatára 
Reinierus protestáns földiét lován ragadá ki a vá-
rosból, s saját házában elrejté, habár különben sze-
mélyes viszályban éltek. Azért mondá neki Vezinius 

!) Prot. 1. 1864, 6. sz., 8. sz., 1865. 17. sz. 1863, 40 
sz. és 1864, 2. sz. >) Fleury Hist. Eccl. T. 49. §. 31 — 39. 

») P ro t . 1. 1865, 3. sz. ») B. 16. s. 299 Stuttgard 1825. 

a nemes ellen : „Már rég bosszút állhattam volna 
ra j tad, ha religiom és becsületem engedi vala; 
azonban ezután ne bajlódjunk egymással." De kü-
lönösen kitünteté magát e részben a lisieuxi püspök, 
Henninger János, ki erélyteljesen közbevetve ma-
gát a protestánsok mellett a kormány végrehajtó-
közegeivel szemközt, a királyi parancs foganatba 
vételét meggátolá, és igy egyházmegyéjében a hu-
guenottákat átalában megvédé, kik is aztán védan-
gyaluk örömére, valamenyien atyáik ős egyházába 
visszatértek.1) I ly tényekben szokott nyilatkozni a 
kath. hit, és egyház szelleme ! Különben kár emle-
getni a párisi vérnászt, azt azonban agyon hallgatni, 
hogy kik, és mi minden szolgáltatott rá alkalmat. 
Nem bebizonyitott tény-e, hogy az államban álla-
mot képezni akaró huguenották pártot ütve a ki-
rály és ország ellen, tulajdon hazájuk partvárosait, 
erődjeit az angoloknak, tehát nemzetük esküdt el-
lenségeinek, hütlenül á tadták? A prot. Schiller, bi-
zonyára nem gyanús tekintély e tárgyban, a „Gre-
schichte der Unruhen in Frankreich" 2) cz. munká-
jában élethű képét adja a huguenottáknak, előad-
ván, hogy mily barbár kegyetlenséggel bántak el 
katholikus polgártársaikkal, templomaikkal, magá-
val az Oltári-szentséggel, szent ereklyékkel, még 
a holtak sírkertjében is hyénákkint dulakodva. 
„Durchvühlten sogar die Gräber" — mond. „А 
harmincz éves kegyetlen háború után kötött west-
pháli békekötés ellen, 10. Incze pápa protestált — 
mond F a r k a s J . ur incriminatióiban — mivel ez az 
ágostai vallástétel híveinek, az eretnekség szabad 
gyakorlatát megengedte." Döllinger, — kit a Prot. 
1. t. szerkesztője, lapja ez évi 1-ső számában dicsérni 
szíveskedett — igen, Döllinger, a valódi tényállást 
földerítve, örvendve örvendezik a fölött: „miszerint 
Európában egyetlen egy férfiú mégis találtaték, aki 
a westpháli békekötés ellen óvást tett, és hogy az, 
ép az egyház feje volt. Ugyanis — mond Döllinger 
— nem azért protestált a pápa, mivel a protestán-
sok és katholikusok közti igazságos békét ellenzé,— 
a történtek utóbbi folyama az ellenkezőt bizonyítja; 
hanem mivel valójában lélekbejáró tisztében állt, a 
szörnyű kereszténytelen és erkölcstelen elvvel szem-
beszállni, mely a vallási stipulatókra nézve, ama 
békekötes alapjául szolgált. Ert i a területi rendszert, 
vagyis ezen elvet: ,kié az ország, azé a vallás', 
(Cujus regio, illius est religio), miszerint t. i. a feje-



delmek föl valának jogositva alattvalóik vallásának változta-
tására, őket tetszésök szerint katholikusokból protestánsokká, 
lutránusokból kálvinistákká tehetvén. „Hogy mily készség-
gel foganatositák — mond — azon addig hallatlan uj tant, 
tudva van,"1) „De az ujabb időben is — mond Farkas J . ur 
— a romai jezsuita collegium tanára nyiltan kimondja, hogy 
mindazok, kik a kath. egyház ellen protestáltak, azok az 
igazság és Isten ellen protestáltak; — kimondja, hogy a 
vallásos türelem (a hittanit érti, és ez csakugyan) istentelen 
és képtelen." Hát oly rettenetes merény-e, ha egy hittanár 
meggyőződését nyiltan kimondja ? Hisz Farkas J . ur úgyis 
azt állítja, hogy ,,a kath. egyházban az egyes papok, püs-
pökök, és tanárok meggyőződésöket kettős hatalomnak alá-
rendelni tartoznak," más felől azonban maga bevallja, hogy 
anyaszentegyházunk Pombal minister, 2-ik József és Leo-
pold császárok sürgetése ellenére sem akará, (mert meggyő-
ződése szerint tőn) „hitczikkeit reformálni, vagy legalább a 
hit általi megigazulás tanát (nem is kath. tan : a sola fides,) 
elfogadni.г) Különben pedig visszatérve Perronéra, Szack 
Nándor Sámuel poroszországi superintendens, bizonyára 
nem a hires romai hittanár lábainál képeztetett theologussá, 
és mégis „Uber die Vereinigung" czimü, jelen korunkban 
megjelent munkájában, szintén nyiltan kimondja, hogy „az 
igazság oly szent, hogy attól a legkisebb tévely is távol tar-
tandó. Ugyanazért, — hangsulyoztatja — hamis türelem, a 
religiót illetőkben, azt, ami meggyőződésünk szerint tévely, 
csekélybe venni. Ez értelemben — teszi hozzá — megval-
lom, nem vagyok türelmes, és olyanul nem is akarok tar-
tatni." Hogy mikint lehet tehát tőlünk katholikusoktól kí-
vánni, kik nyiltan hitünket egyedül igaznak valljuk, hogy 
ama hittani türelem szószóllói legyünk, mely minden vallást 
égy azon értékűnek tart ? De mindemellett is az állainjogi-
lag bevett vallások szabad gyakorlatát engedményező pol-
gári törvényt, és polgári türelmet tiszteletben tarthatjuk, 
és tar t juk is, mint tényt, anélkül, hogy közönyösségbe es-
nénk. íme ! köztudomás szerint, Doupanloup ismeretes mü-
vét maga a szentatya is helyeselte, örömét nyilvánítva, hogy 
az általa előadott tannak értelme ellen támadt elferditéseket 
és rágalmakat kijelölte.3) Már pedig a nagy nevii püspök 
abban egyenesen kinyilatkoztatja , hogy „kárhoztatni a 
vallási indifferentismust nem annyi, mint kárhoztatni a cul-
tusok politikai szabadságát. Nem is tekintve a kötelezettsé-
get, a cultusszabadság fönállása maga elegendő, hogy tisz-
teletben tartassék. Ezt olvastam — úgymond — nem rég 
egy Komában nyomatott eléggé ismeretes könyvben." „A 
September 15-i conventio, és a decemher 8-i encyclica" 75 — 
81. 1, — Hogy Ballagi ur a köztiszteletü püspök ama meg-
nyugtató szavait ékesen szóló phrásisoknál, egyebeknek 
nem veszi, csak is sajnálhatjuk, valamint eme föltevését is : 
„Még megérjük — mond — hogy a romanisták (uj szó) 
velünk egy közös Istent sem fognak akarni imádni."4) Azon-
ban Vargha Pál szegedi ref. prédikátor ur anticipálta a jö-
vőt, midőn már a jelenre nézve irá : „Debreczen tornyain 
— mond — a protestantismus büszke lobogója leng, s a 

*) ,Kirche und Kirchen ' 4 9 - 5 0 . 
г ) Prot . 1.1863. 5 1 - 5 0 . sz. 
3) Religio 1865, I. 17 sz. 
») Prot 1. 1865, 12. sz. 

hivők ezrei imádattal tekintenek föl reá, mert földi boldog-
ságot s égi üdvöt, e szent jelvény alatt imádkozva, remél-
jenek Istentől. Szeged tornyait pedig, a hatalmas rom. kath. 
egyház szent zászlaja ékesíti, s a népek ezrei, e szent zászló 
alatt imádkoznak Istenökhez."1) (Folyt.) 

Bevies József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 26-án. Valahányszor csak utazási munka 

jön ki, kivált a távoli világrészekről, hazánkban jó fogadta-
tásra számolhat. Mint minden szilárd tanulmányokban, ugy 
itt is, irodalmunk a kezdet nehézségeivel küzd, s aki az 
utazási irodalmat, az utazások eredményeit fokról fokra is-
meri, a legújabban kijött magyar utazási könyvben azonnal 
azt keresi, miben tett ez lépést előre, mi az irodalmi becse 
azon körülményen kivül, hogy magyar nyelven van irva, 
vagy magyar nyelvre fordítva ? 

Egy tudománynak sincs több időre, s nyugottabb, éle-
sebb figyelemre szüksége, mint a föld- és népismének. Las-
san halad ez, s ha egy századon egy lépést tesz előre, meg-
elégedhetik vele az ember. Korunkban minden villanysebes-
séggel megy, a földet, a népeket is ily gyorsan akarnók 
kiaknázni, megismerni, megítélni ; de ép a tanulmányozás 
alól eddig kimaradt népek és tá jak nem birnak vasúttal, 
villany-huzallal, azért 1862-ben t. V. A. ur is csak ugy uta-
zott Közép-Asiában, mint Odericus de Pordenone, vagy 
Montecorvino János és Marco Polo négy-öt századdal ez 
előtt. Annyit bátran mondhatunk, hogy bármily nagy legyen 
jelenleg Európának túlsulyja a többi világrészeken, korunk 
aránylag nem tesz többet az utazásokra, semmint a közép-
kor tett. Hogy ha valaki ma Calcuttába, Saigonba, Schan-
ga'íba utazik, nem csudálkozunk, mivel házi tűzhelyéről in-
dulva huszadik napon már az ellenlábasokkal sétál; de hogy 
a 12-ik 13-ik században annyi utazást tegyen, mint Odericus 
de Pordenone tett, ezt majdnem csudának tartjuk. Pedig a 
normanok letelepedése Nápolyban, a kereszteshadak csak 
az utazások nagy rohamának, hogy ne mondjuk, kedvének 
tulajdonítandó. Nagy utazási roham vau jelenleg, évenkint 
100,000 tourista vonul át a fővárosokon : régen, a 12-ik szá-
zadban, ha az utazás nehézségeit az utazók nagy számával 
egybevetjük, mondhatjuk, aránylag több utazott régente, s 
ami bizonyos,több nyereményt is hozott az emberi ismeretek 
tárházába, mint ma. Albertus Magnus ismeretei csak is gya-
log tett utazásainak vívmányai. 

A zsidónépnek hajókirándulásai, a phoeniciaiak gyar-
matjai nagy utazásokra mutatnak. India évenkint látogatott 
föld volt. II. Necao egyiptomi király Lesseps vállalatát meg-
előzte. Herodotus, habár mesékkel tele, az ó világ utazásai-
nak eredményeit összegyűjtötte. Pitheas meglátogatta a 
közép-tenger partjait, átment az atlanti oceanra, végig vo-
nult egészen a balti tengerig. 2) Ctesias és Xenophon Nagy-
Sándornak ösvényt mutattak, kinek hódítását Aristoteles, 
Nearcus leírásain, oly ügyesen felhasználta. Megastenes, 
Onesicrates, és a Ptolomeusok kereskedelmi politikájának 

') Prot . 1. 1863, 34. sz. 1079. 
г) Pi théas de Marseille, Par is 1837. 
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föld-népismei gyümölcseit ismét Eratostenes szedte össze, 
Herodotust fölöslegessé tette. Eudoxus merész utazó Afrika 
körül, háromszoros vállalatának lett áldozatja ; Pausanias 
nyomokat hagyott maga után, Strabo, daczára sok tévedé-
seinek, a romaiak hadjáratait a Bosphoruson túl igyekezett 
jól értékesíteni. Pomponius Mela, Dionysius kötött s kötet-
len utleirásai értéketlenek, Plinius ecclecticus, Hipparcus 
Marinus Tyrius után Ptolomeus komolyabban vizsgálta az 
utazások eredményeit, Strabót fölülmulta. Herodotus, Era-
tostenes, Ptolomeus az ó világ főismertetői ; Hyppalus már a 
moussin szeleket ismeri, felhasználja, Cosmas Indicopleustes 
„Topographia mundi christiani" hatodik században megje-
lenik, ,Somnium Scipionis' munkának tárgyat nyújt, mely 
az olvasót m e g l e p i . E v v e l a görög és romai, vagy is a po-
gányok föld-népisméje ne továbbig ért, melyet a phönicziek 
Abila szikláira oly mély jelentőségre véstek : jött az arabsok 
által igen elősegített földisme. 

Ezeknek utazásai vallásosak, de kémkedők is valának. 
Vatek Bilah 9-ik században Julát küldte ki az éjszaki tájak 
kifürkészésére, aki a káspi tenger keleti partjait éjszak felé 
vizsgálta, innen keletnek Samarkandig ment, azután Bagdad-
ba visszatért. Épen azon utat tette meg, melyet V. A.,ur 855 — 
877 között Wahab és Abusaid, ki Közép-Ásián egészen Chi-
náig hatott. Az arabs fejedelmek zarándokokat küldtek szét, 
hogy tudósításaik nyomán hadjáratokat kezdhessenek hódí-
tásokra. 921-ben Moctader Bilah kaliffa Fozlam Ahmedet 
küldte Volga partjaira a bolgárokhoz, 10-ik század végén 
egy tengeri szélvész 8 almagnerint, vagy is eltévedettet ve-
tett Lisabonba. Az arabsok utazásaiból meritett föld-népis-
mét felhasználta Edrisi az ő könyvében a világ csudáiról, s 
Abul-Feda Ismael ^akocsim-al-boldan' vagy is, a tájak valódi 
fekvése' czimü könyvében. 

Jöttek az arabsok uralkodásának dicsőségei, húzódtak 
mindenfelé zarándokai is. Ibn Batuta Tangerből indulva, 
Egyiptomot, Nubiát, Libanont, Damaskust, Irakot. Medinát, 
Mekkát, Adent, Abissiniát, Ormust ; innen ismét Egyiptomot, 
Erzerumot, turkmanokat, Volga partjait, Astrakánt, Bokharát, 
Samarkandot, Balkot, Candaárt, Cabult utazta be, amint Gren-
giskhan elpusztitotta. Nem elég, Batuta felkeresi Delhit, me-
lyet Mohammed ledöntött, Chinât, visszajön Ceylonon át, megy 
Calikuton át Bengalába, ismét Chinába, megkeresi a fala-
kat, visszajön Siriába, megy Mekkába, elérkezik Tombuctu 
sivatagjain kereeztül Fezbe. Batuta legtöbb földet já r t be a 
régiek között, sok mesét találunk jelentéseiben ; de „Journal 
Asiatique" 1843 martiusi füzetében közlött töredékek bizo-
nyítják, hogy az említett tájakon valósággal megfordult, s 
hogy figyelmes vizsgálódó volt. Ibn Batuta nyomdokain Tu-
dela navarrai zsidó indult el kevesebb eredménynyel. 

A dánok és svédek Europa nyugoti részeit utazták be, 
s nagy valószínűség, hogy Amerikát Columbus előtt látták. 
Dicuil, irlandi szerzetes „De mensura orbis terrae" a keresz-

' ) Terrarum forma rotunda. 
Hinc ubi ab occasu nostros sol aspicit ortus, 
Illic orta dies sopitas excitât urbes, 
E t cum luce refert operum vadimonia terr is ; 
Nos in nocte sumus, somnosque in membra locamus : 
Pontus utrosque suis distinguit et alligat undis; 
Altera pars orbis sub aquis jacet invia nobis, 
Ignotaeque hominum gentes, пес transita régna. 

tesek idejébe vezet, kik az arabsok utazásaiból meritett 
földismét jól felhasználták, és gyarapították. Mindenütt szer-
zetes és pap, ki utat tör a tudományokban. 

Eddig két arabsot találunk, ki V. A. urat megelőzte, 
Julát, és Batutat; többet tettek a pápák követei, kik meg-
jár ták Közép-Ásiát, anélkül, hogy kath. hitöket kitagadták, 
vagy a muhamedán vallást hazudva színlelték volna. Ezek 
európaiak valának, leírásaikban nyomokat hagytak magok 
után ; ha tehát t. V. A. ur, mondja, hogy oly tájakon jár t , 
hol európai ember lábnyomokat nem hagyott maga után, ugy 
kell érteni, hogy t. V- A. ur a pesti kir. kath. egyetemnél a 
keleti nyelvek tanitója, az utazási irodalomban jártas nem 
levén, ezen nyomokat nem ismerte, vagy azt tételezte feí, 
hogy csak olyan olvasói lesznek, kik azon lábnyomokról 
mit sem tudnak. 

Mikor 1221-ben Sabada-baadur és Siupenujan mongol 
vezérek Georgiába törtek, Európában először kezdtek va-
lóban ismertetni. J) G-eorgia keresztény volt, I II . Dávid ki-
rály Tiflist visszahódította, az örmények uralkodása 13-ik 
században a Fekete-tengertől Derbentig terjedett. Russu-
dana buzdította a kereszteseket a törökök ellen, III . Hono-
rius pápával szövetséget kötött. Batu Muszkaországot, 
Baynotnoi Örményországot pusztította ; Batu Magyaror-
szágba is betört 1241-ben, IX. Gergely sikeretlenül buzdí-
totta a keresztényeket a tatárok elleni egyesült háborúra. 
Batu Magyarországból haza tért, ásiai hadjáratait vitte, Ör-
ményországot adózójává tette. 

A nestorianusok befogadtattak a tatárok táboraiba. 
Ehez jött az ikoniumi sultán megverése, IV. Incze pápa 
a lyoni zsinatról 1245-ben a domonkosok párisi tarto-
mányi főnökének parancsolatot adott, választana szerzeté-
ből követeket a tatárok fővezéréhez. Mindenki ajánlkozott, 2) 
kiválasztattak Quintni Simon, Ascelin Albert és Sándor, 
csatlakozott hozzájok Cremonai Gruiscard és Longiumello 
András. 

Sok viszályon át négy hónapi utazás után megérkez-
tek Batu táborába Volga partjain, hol 4000 követ társasá-
gában Kajuk trónfoglalásán jelen voltak. Már Basiu mongol 
fővezérnél Kis-Ásiában siker nélkül megfordultak, Batunál 
sem volt nagyobb eredmény. Basiu megharagudott, hogy ő 
a pápa iránti hódolatra felszólittatott, mert magán és a khá-
non kívül egen-földön urat nem ismert. „Papa ! ita scias, ez 
volt válasza, tui nuncii litteras ad nos detulerunt. Tui nuncii 
magna verba dixerunt : nescimus utrum injunxeris eis ita 
loqui, aut a semetipsis dixerunt. E t in litteris taliter scripse-
ras : homines multos occiditis, interimitis, perditis. Praece-
ptum Dei stabile et statutum ejus, qui totius faciem orbis 
continet ad nos sic est : quicumque statutum audierint, super 
propriam terram, aquam et patrimonium sedeant, et ei, qui 
faciem totius orbis continet, servitutem tradant. Quicumque 
statutum non audierint, sed aliter fecerint, illi deleantur et 
perdantur. — Istud praeceptum per manus Aybeg et Sergis 

' ) Ropports des princes chrétiens a rec le grand omfére des Mon-
gols, par Abert Remus at. Mémoire de 1' Acad. des inseript. et belles-lett-
res Y. VI. 

г) Ockr. Rayn. Annales eccles. — Fontana, Monumenta dominicana. 
— Vincent. Bellov. Speculum hist. 
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misimus mense julii vigesimo die lunationis, in territorio Si-
tiensi castris scripsimus." Kajuk trónfoglalását csak ezen 
pápai követek által ismeri Europa. A tábor közepén arany-
székre ültették, kérvén, uralkodjék fölöttök. Azután egy 
döglött kutyára ültették, mondván : „tekints az égre, ismerd 
el az Istent ; tekints alád, hol ülsz. Ha igazságos, méltányos 
és kegyes leszesz, mindent meg ad az Isten, amit csak szi-
ved megkíván : de ha ellenkezőleg fogsz cselekedni, megve-
tett leszesz, minta dög, melyen ülsz." Capri Pál, sz .Ferencz 
rendjéből, később antivarii püspök, első volt, aki hazatérve 
jelentést tett a tatár udvarról. E küldetés czélt nem ért, a 
követek éhenhalállal küzdve tértek haza Batu levelével, 
melyben a pápa tudósittatik, hogy ha valamit akar a mongol 
fejedelemtől, maga jöjjön. 

Közép-Ásiában tehát a szerzetesek mély lábnyomokat 
hagytak ; s ehez a kath. papi és templomi ruhákat a tatárok-
kal is megismertették, mivel a fejedelem elébe ily ruhában 
jelentek meg. 

Nem sikerült az első küldöttség, szent Lajos király 
András szerzetest több társakkal együtt küdte Ilchikatai 
mongol fejedelmemhez Persiába, kinek egy tábori kápolna 
készületet is vittek ajándékba 1247-ben. (Folyt.) 

P E S T , sept. 19-én. A napokban könyvecske akatt 
kezembe : „Legújabb egyptomi álmoskönyv. Pesten 1862." 
Ezen egyptomi álmoskönyv magában ugyan igen mulattató, 
ha a 90 fametszettel illustrált álmot szemlélgetjük, melynek 
mindegyikéhez egy-egy a sorsjátékban megfelelő szám van 
függesztve. így például az egyik kép alatt olvasod : „élő fa, 
mozsár, akasztófa, retek, 3." „mészárszék, szarvas, szere-
csen, fujtató, 45." Ehez járul egy „szerencse-tábla," melyen 
a „kabalisztika kiszámítása szerint" feltalálható minden 
betű, mily számot jelentsen. í gy az „A" betű a következő 
számokat jelenti: 3, 59, 66, 26, sat. Azonban, ha látjuk, 
mily keresett áruczikk a köznépnél ezen nyomdai termék, 
mint erősödik ez által babonás hitében, mint viszi ezen kaba-
lisztikájának utmutatása szerint utolsó garasát a lutriba: 
méltán mondhatjuk a költővel : saepe mihi dubiam traxit 
sententia mentem curarent superi terras ? — Mig ezt 
egyik haszonlesésből, másik együgyüségből teszi, mind sz. hi-
tünknek kárára vannak. Ilyen eredetű egy ének, melyet bú-
csusaink vidékről hoztak Pestre ; czime : „Szeretet éneke a 
boldogságos szűzhöz. Goldscheider H. nyomdájából Aradon." 
Ugy hiszem, hogy ezt valami jámbor lélek nyomtattatá ki 
anélkül, hogy illető lelkésze által megbiráltatta volna, mert 
különben nem kerülnének elő abban ily kifejezések, mint : 
„üdvözlégy M . . . k szentséges két f ü l e . . . gyönyörű szép 
haja . . . drágalátos orra" . . sat. Nem ártana tán néha ku-
tatgatni a búcsúsok énekeit, vagy az ilyen nyomtatványok-
kal kereskedők áruit, és tilalmazni oly énekek, imák árulá-
sát, melyek nem nyertek püspöki jóváhagyást, vagy nem a 
sz. István társulattól kerültek ki. — Idétlen sajtótermékek-
ről szólván nem hallgathatok itt a P. Lloydról, ki f. hó 14-i 
számában ismét csizmadiát fogott, illetőleg papot emlit, ki 
Spanyolországban (természetesen !) „lángoló jámborsággal 
és igazi együgyű (einfältige) meggyőződéssel" harczol ama 
„phariseusok" (papokat érts) ellen, kik politikába avatkoz-

' ) Cantù, Storia univ. T. 6. p. 810. 

ván az egyház szentélyét undok kereskedői zsibajjal (P . 
Lloyd „Schacher" szót használ) töltik be. Amaz „együgyü" 
spanyol pap alig használta a „Schacher" szót, és azért ezt a 
P. Lloyd csak ex abundantia cordis használta. De ezen eset-
ben azt gondolom, hogy kath. papnak sokkal több joga van 
politikába avatkozni, mint a „Schacher"-t űzőknek egyházi 
dolgainkba. Vagy csak a „Schacher" legyen mai nap ki-
váltságolva a szóihatásra ? 

Végül még egy gyászhir a sajtó teréről. Mondják hogy 
egy hires pesti szerkesztő komolyan elhatározta az öreg 
Knigge könyvét az udvariasságról „Umgang mit Menschen" 
magyar irodalmunkba átültetni. Vári Szabó Samuel prot. 
lelkész ur pedig Strauss Jézus életét a nép számára fordítja, 
s „a fölvilágosultság egyetemes értelmiség ütere megtapint-
hatása szempontjából előfizetést nyit 4 írt jával Szolnokon." 
Azaz, mérget ad, kitudni akarván, öl-e? Experimentum fiat 
in vili; kedves magyar, raj tad Szabó ur experimentál. 

Darázs 
KÜRT, aug. 15-én környékünkben Szölgyén mezővá-

rosban amily ritka, ép oly kedélyesen diszes ünnepnek va-
lánk tanúi. Az ottani esperes-plebános ur ft . Tölgyesi Ist-
ván aranymiséjét, vagyis papságának félszázados ünnepét 
ülte meg. A jeles lelkipásztor 1789-ki dec. 6-án Párkányban 
született; 64 év előtt épen környékünk legnagyobbszerü és 
legékesebb szölgyényi templomában — ennek fölszentelte-
tése alkalmával — a bérmálás szentségében részesült, s 
miután Diószegen, Ersekujvárott több évig segédeskedett, s 
Egerszegen és Kövesden lelkipásztorkodott volna, 27 év óta 
Magyar- és Német-Szölgyén esztergammegyei iker-mezővá-
rosok plébánosa, és milyen plébános ! Az egyenes-lelküség, 
tiszta sziv, becsületesség, buzgóság élőpéldája, s azért hívei 
s az egész környék tiszteltje és kedvelt je; nem csuda, hogy 
több év előtt ő szentsége a romai pápa által tiszteletbeli káp-
lánjává is kineveztetett, s aranymiséje szép napján 30 pap-
társa és az egész környék minden rendű kegyelői nagy 
számban megjelentünk, hogy örvendjünk a magasztosan ör-
vendezővel, s atyai áldásában résztvegyünk ; több helység-
ből zászlók alatt processiók is mentek Szölgyénbe, ma-
gából Kürth szomszéd helységből 6 legszebb selyemlobogó 
alatt vagy ötszáz ajtatos hivő ment a papi erénynek hódo-
latát feltárni. — Karvezetője m. Lipovniczky István eszter-
gami kanonok és a kir. tábla praelatusa vala ; egyházi szó-
noka pedig egykori kedves káplánja, most esztergami kano-
nok és pápai praelatus Szabó József ő mga. 

Az isteni szolgálat alatt a néppel felváltva a kerület 
tanítótestülete énekelt. Az aranymise áldása után a plébáni-
aiakban megjelentek a nép vénei, és derék jegyzöjök Cson-
grádi ur lelkes szónoklatban tolmácsolta a hivők háláját ; 
megjött a pósta s ő eminentiája primás és érsekurunk sa-
játkezű levelét hozta kitűnő fiához , aranymisésünkhez, 
melyben a jó atya a példás buzgalmu papnak szerencseki-
vánataival és főpapi áldásával kivánta örömeit nevelni. Két 
jelenetet különösen föl kell emlitenünk. Előjött a közösen 
tisztelt honfi Nagy Antal helybeli főmérnök ur, hat csinos 
hajadonnal és érzékeny szavakkal festé a hiveknek legjobb 
lelkészök iránti szeretetét, kik a szüzek ajkai által kivánták 
kegyeletöket és azok kezein sziváldozatukat — egy csinos 
szentelt viztartót és egy Krisztus urunk születését ábrázoló 
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domborművet bemutatni. Ezután előléptek a helybeli tani-
tők tanítványaik képviselőivel, kik ismét meleg beszédek-
ben hálálkodtak a neveltetésök körüli gondokért, s az arany-
misés jó atyának egy evangeliomos könyvet — melynek 
első lapjára neveiket beirták — és egy aranyozott kalász-
koszorut nyújtanák át, jelképeül azon hervadhatlan koszo-
rúnak, mely a jó lelkipásztort a túlvilágban várja. 

A közlelkesülés a tanítótestület, és ebéd után az esz-
tergáim dalárda egyik szakaszának szép négyesénekei által 
fokról fokra emelkedett, úgyhogy a gyülekezet a legben-
sőbb, áhitatszerü azon óhajtásba merült, s avval oszlott szét, 
hogy a jeles aranymisés férfiút a haza javára s egyházunk 
diszére, híveinek áldásul, a gondviselés még hosszú élettel, 
viruló egészséggel és legboldogabb érzetekkel jutalmazni 
méltóztassék. 

Ki áldást vet, áldást arat ! (K. Újság.) 
BERLIN, sept. 11-én. Május utolsóelőtti napján körül-

belül ötvenen a nemesi rendből Soestben gyülekeztek afö-
lött tanácskozandók, az ismert Schmiesig-Kerssenbrock 
ügyben mily további lépésekre határozzák el magokat. Kép-
viselve voltak Westphália legjelesb s legrégibb családai, a 
Westfalen, Fürstenberg, Galen, Landsberg grófi, és Oletten-
berg bárói családok. — A „német tanitók gyülekezetén" 
Lipcsében a kényszeroktatás elve nem várt támadásnak té-
tetett ki. Egy szónok ugyanis, Froelich, fejtegetvén a „jövő 
iskolájának" tervezetét, a tanügyben is az állam mindenha-
tóságát tette fel alapelv gyanánt, és épen ez talált a gyüle-
kezetben legnagyobb ellenzésre. Wander ur ezelőtt Porosz-
országban és Észak-Amerikában tanitó meglepő hasonlitga-
tást tett a szabad tanügynek Amerikában sokoldalú, gyors, 
és üdvös fejlődése és a némethoni hivatalos kényszeroktatás 
formasága, pedantismusa között. Szerinte a szabad oktatás 
egyedül felel meg az ember sokoldalú igényeinek, szüksé-
geinek, s fejleszti legüdvösebben az ember tehetségeit, mig 
a hivatalos kényszeroktatás gyakorlati tehetetlenséget szül, 
minden embert egy minta szerint akarván képezni. — Ju-
nius 6-án a „lutheránus missiók társulata" alapittatásának 
25-ik évfordulati ünnepét ülte, mely alkalommal Hardeland 
olvasta az évi tudósítást, mely szerint a társulat Kelet-Indiá-
ban hatvan állomást segélyez 17 európai és 6 belföldi kül-
dérrel; 690 pogány kereszteltetett meg az utolsó évben, 
melyben a költségek felrúgtak 57,000 porosz tallérra. — 
Jelenleg a „szabad községek gyülekezete" is ülésez Gothá-
ban. A kölni sz. község indítványozta, hogy e szavak : sze-
mélyes Is ten/ ,vallás/ stb. értelme meghatároztassék, de a 
gyülekezet egyszerűen napi rendre tért át, kijelentvén, mi-
kint ily meghatározás ellenkeznék a szabad községek (Licht -
freund = lucus a non lucendo) életelvével, mely a vallás 
dolgaibani tökéletes szabadság. És ezen emberek haragsza-
nak, ha őket hitetleneknek, pogányoknak nevezik. Vallási 
társulatot akarnak képezni, és a vallás fogalmát, meghatáro-
zását sem tűrik meg magok között. — A königsbergi kor-
mányzóhatóság legújabban két rendeletet tett közzé, mely 
jellemzi türelmetlen hivatalnokaink részrehajlását. A lieb-
stadi kis katholikus község, a helybeli protestáns hatósághoz 
folyamodott, hogy iskolája számára csekély segedelmet nyer-
jen. A hatóság azt válaszolta, hogy nem ismerheti el a tanoda 
nyilvános hivatalos voltát, és azért segélypénzt sem adhat. 

A község erre a kormányzósághoz folyamodott, de ez a prot. 
községhatóság részére döntötte el az ügyet. Erre támasz-
kodva a szomszéd wormditti községtanács, mely katholikus, 
a protestáns tanodához csatolandó egy uj osztály költségeit 
tagadta meg; most azonban a kormányzóság a protestáns 
kissebbség részére állott, és fenyegette a wormditti kath. 
hatóságot, ha a prot. tanodai osztály részére a szükséges 
költségeket azonnal meg nem adja. — Május 31-én Meinin-
genben Szász-Meiningen Hidburghausen herczegség főváro-
sában kath. tempktm szenteltetett fel. —Jelenthe t jük végre, 
hogy Leibnitz müvei Klopp Ottó által a hannoverai könyv-
tár kéziratai után készített kiadásának harmadik és negye-
dik kötetei megjelentek, előbbi mult december havában a 
negyedik a napokban. 

IRODALOM. 
Theologiae Fundamentalis tractatus duo. Scrip3Ít F . H. Rei-
nerding, ss. Th. et Ph . Dr., et Th. Prof. in seminario Ful-

densi. Monasterii 1864. VIII . 293. és 306. 1. 

A t h e o l o g i a f u n d a m e n t á l i s , vagy mikint má-
sok nevezik, az а p о 1 о g e t i к a, föladata levén : kimutatni 
azon alapokat, melyeken a kereszténység istenisége nyug-
szik, mióta a dogmatikától különválasztva mint önálló tudo-
mány tárgyaltatik, föladata megfejtésében aképen jár t el, 
hogy mindenek előtt az uj szövetség szent iratainak czim-
szerüségét, hitelességét stb. mindennemű itészi érvekkel be-
bizonyítani törekedett, olyfo^mán, mint ezt akármely őskori 
okmány, vagy régi könyv körül tenni szokás ; innét azután 
átmenvén a Krisztus Jézus által alapitott anyaszentegy-
házra, ennek igazságát s isteni eredetét ugyanazon szent 
iratok tartalmából következteté. Ámde azonkívül, hogy 
bármi itészi érvek és bizonyítékok nem elégségesek arra, 
miszerint bennünk isteni hitet keltsenek; mely pedig okvet-
lenül szükséges ott, hol isteni kijelentésről van szó : ezen el-
járás által nyilván némi petitio principii követtetett el. 
Ugyanis, melyek legyenek tulajdonkép a szent, könyvek, 
melyek tekintendők Isten igéjének közlönyeiül ? valamint 
hogy azok a Szentlélek ihletése alatt fogalmaztattak, s hogy 
lényeges másitás nélkül jutottak reánk : erről csakis a kath. 
anyaszentegyház adhat biztos tudomást. Ha ennek tanúsá-
gát mellőzöd, alig marad valami e részben, mit megingatni 
s kétségbe vonni nem lehetne. Avagy nem mutatja-e ezt 
eléggé a mindennapi sajnos tapasztalás ? Van-e a szentírás-
nak, nem mondom, könyve, de csak részecskéje is, melyet 
tiszteletlenül megtámadni, hitelességéből kiforgatni, saját 
egyéni nézetök szerint értelmezni, sőt egyenesen elvetni 
szabadnak ne tartanának azok, kik az egyház csalhatlan 
tekintélyét el nem ismerik ? Azért a fönn kijelölt munkának 
tudós szerzője kitérvén a szokott kerékvágásból, apologeti-
káját egy uj, legalább eddigelé senki által meg nem kisér-
tett modorban hitte szerkezendőnek, melynélfogva az emii-
tett petitio principii kikerültessék. Eszmemenete röviden 
imez : a kath. anyaszentegyház, mely mint elvitázhatlan 
történelmi tény áll az emberiség közepette, Istentől vette a 
küldetést, miszerint az alapitója által öntudatába fektetet t 
isteni kijelentés letéteményének hü őre, s az idők végéig 
hirdetője legyen. E végre, nehogy küldetése teljesítésében 
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az igazságtól valaha eltántorodjék, tanítói csalhatatatlan-
sággal kelle felruháztatnia. Ezen küldetésének s csalhatlan-
ságának a kath. egyház a századok hosszú során át maiglan 
oly számos, oly szembetűnő bizonyítványait adá, hogy azo-
kat kétségbe vonni, vagy visszautasítani csaknem annyi, 
mint a józan észszel ellenkezni. E bizonyítványokról mondja 
szent Ágoston (lib. 12. contr. Faustum, c. 43.) „Ista mani-
festa sunt : nempe omnes non dico calumnias contradicti-
ons , sed etiam nebulas dubitationis expellunt." Élesebben 
fejezi ki magát aranyszájú szent János orat. ,Quod Christus, 
s i tDeus ' : ,,Nemo his contradixerit, nisi admodum insaniat-
ac mente captus sit." Következőleg egyedül a kath. anya-
szentegyház kezeskedhetik arról is, hogy a kútfők (szent-
írás és hagyomány), melyekből az üdvösség tanát meriti, va-
lóban isteni kijelentést tartalmaznak. Tehát nem az egyház 
emeli, például az evangéliumok- s egyéb canonszerü köny-
vekben foglaltakat isteni kijelentéssé : hanem az ő csalhat-
lan tanúsága biztosit minket arról, hogy az általa canonsze-
rüeknek nyilvánított könyvek isteni kijelentést foglalnak 
magukban. „Verbum quidem Dei, úgymond Gotti, (De vérit, 
relig. christ, tract. 3. с. 7. §. 2.) non eget verbo Ecclesiae, 
ut sit verbum Dei ; egemus tarnen nos testimonio et verbo 
Ecclesiae, ut certi simus illud, quod nobis tamquam verbum 
Dei proponitur, esse révéra verbum Dei et non hominis ; ne-
que hoc est, ut aiunt acatholici, verbum Dei a verbo homi-
nis recipere approbationem, sed potius testimonio Ecclesiae, 
in hisce non ex se, sed ex verbo Dei infallibilis, cognitionem 
nostram et fidem confirmari, quod hoc sit verbum Dei atque 
genuinus eiusdem sensus." Egyébiránt az eszme, mely a 
szentirás egész jelentőségét az egyház tanúságára épiti, s 
ettől mintegy feltételezi, koránsem uj ; hiszen már a szent 
a tyák is innét indultak ki, midőn oly nyomatékosan sürget-
ték, miszerint az eretnekekkel keletkezett vitatkozásokban 
nem az Írásból, melyet ezek önkényök szerint magyaráz-
gatni, és saját tévelyeik támogatására csavarni szoktak ; ha-
nem kiválólag s mindenek előtt az egyház élő, szakadatlan 
s egyetemes tanításából kell harczolni. így Tertullian, de 
praescript. c. 15, Irenaeus, lib. 3. contr. haeres. c . 24, Hila-
rius, ad imperat. Constantium, és mások. Kinek nem jut itt 
eszébe szent Ágostonnak sokszor hallott mondása ; „Ego 
vero evangelio non crederem, nisi me Ecclesiae catholicae 
commoveret auctoritas ?" (Cont. epist. Fundamenti c. 5.) Nem 
különben a későbbi kath. hittanárok is, valahányszor a szent-
irás tekintélyének vagy valódi értelmének, s átalán a ke-
reszténység védelmére keltek, mindenkor az egyházat álli-
ták előtérbe, s annak isteni jellegéből véltek okoskodásuk-
nak legnagyobb súlyt s döntő erőt kölcsönözhetni. Hogy 
hosszasak ne legyünk, szabadjon csupán Perrone legújabb 
munkájából egy helyet ide átírnunk vagy csak azért is, mi-
vel az rövid vázlatban körvonalozza az apologetikában kö-
vetendő módszert, melyet hálás tanítványa, Reinerding, ma-
gáévá tett, s szép sikerrel ki is vitt. „En processum nostrum: 
mond az ünnepelt dogmaticus (Praelect. theol. de virtutib. 
fidei, spei et cárit. 80. 1.) Ecclesiam seu societatem christi-
anam a Jesu Salvatore nostro institutam esse, est factum per 
se luculentissimum, quod eisdem argumentis ac probationibus 
adstruitur, quibus quodcumque humánum factum historicum 
comprobatur, ex. gr. existentia imperii romani. Haec porro 

ipsa societas Christiana, seu Ecclesia, quae a Christo origi-
nem habet, se se mundo obtulit tamquam divinitus missam 
ad hominum salutem praedicatione sua procurandam. Ut 
finem obtineret, se ipsam miraculorum dono instructam pro-
didit, et praedictionum, quae eventu comprobantur, edenda-
rum praeditam facultate, nec non sanctitate doctrinae, ali-
isque praeclarissimis donis munitam se exhibuit. Hisce brevi 
perculsa, illico multitudo ingens aures ei praebuit, et coo-
ptata est in eiusdem sinum, edocta de omnibus, quae scitu ne-
cessaria erant, et primum de Ecclesiae ipsius divina existen-
tia, deque eius unitate, infallibilitate, perpetuitate ceterisque 
dotibus, quibus a Deo instructa fuerat ; et ex eius auctoritate 
ac magisterio didicerunt fideles, quinam fuerint libri a Deo 
inspirati, quinam genuinus illorum sensus, aliaque eiusmodi." 
Hasonló értelemben nyilvánitá nézetét az apologetikai mód-
szerről közkézen forgó dogmatikájában is. (Tract, de loc. 
theol. part. 3. sect. 2. с. 2 de methodo.) Ismételjük tehát, az 
eszme, mely szerzőnknek jelen dolgozatában irányadóul 
szolgált, nem uj ; de hogy az első, ki ezen eszmét tudomá-
nyosan kifejté s ritka tárgyavatottsággal keresztül vitte : ez 
minden esetre az ő érdeme, s elismerő méltánylásunkat nem 
kis mértékben igényli. 

A mondottaknál fogva szerző két főrészre osztja mun-
kájá t . Az elsőben (demonstratio christiano-catholica), mely 
minden színezetű hitetlenek ellen van irányozva, a Krisztus 
Jézus által alapított egyháznak kezdet óta minden időkön 
keresztül bebizonyított isteni küldetését, s mi ebből önkint 
következik, a tanitásbani csalhatlanságát fejtegeti. Itt a 
szentirás, mint kijelentési kútfő, még nem vétetik tekin-
tetbe ; hanem csupán mint hitelt érdemlő történelmi okmány 
használtatik. A második főrész (vindiciae catholicae) az 
előbbiben megvitatott s váltig begyőzött tanokat, az eret-
nekek és szakadárok ellen megvédi. E részben szerző az 
irást és hagyományt, mint az isteni kijelentés kútfőit, köze-
lebb vizsgálat alá veszi, s az ellenök torlasztott nehézsége-
ket szétoszlatja. Feltünteti a kath. egyház szervezetét, s eb-
ben megkülönbözteti az isteni és emberi elemet. Amaz, ter-
mészetfölötti életet ömleszt az egyházba, miáltal az isten-
emberi társulattá alakul, s innét sarjadzik annak egysége, 
szentsége, fogyatkozhatlansága és csalhatlansága. Terjedel-
mesen értekezik továbbá a pápai primátusról, s a pápának 
az elszórt, valamint a zsinatokban összegyűlt egyházhozi vi-
szonyáról; s ez utóbbi tekintetben kellő világosságba helyzi 
a constánczi gyülekezetnek ide vonatkozó nyilatkozatát. 
Végre kimeritőleg szól a pápai hithatározatok módosithat-
lanságáról (irreformabilitas). A pápa csalhatlansága nem azt 
akar ja mondani, mintha a pápa mint magán személy nem 
tévedhetne ; hanem csak azt, hogy valahányszor mint páter 
et doctor omnium christianorum (a florenczi zsinat kifejezése 
szerint) hit dolgában határoz, az ily határozat áll, és tévtan 
nem lehet. Ha a pápa ily esetben csalhatlan nem volna, az 
egyház sem volna az. 

A részek természetes, s ugyanazért szoros összefüg-
gése, az okoskodások éle és logikai szigora ; a kérdések ki-
merítő s alapos tárgyalása, az előadás világossága, s az irály-
nak, ha nem is ékes, de tiszta és szabatos folyékonysága, a 
munkának mindmegannyi kitűnő előnyei, melyek azt külö-
nösen czélszerü kézikönyvül ajánlják, s ha jóslatunk nem 
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csal, elfogadtatását nem egy theologiai tanintézetben esz-
közlendik. 

Ezekhez képest mitsem kétkedünk jelen munkát jó 
lélekkel mindazoknak figyelmébe ajánlani, kiknek egy ala-
pos, s a kor tudományos igényeinek megfelelő keresztény 
apologetika tanulmányozása érdekökben fekszik ; s ezt an-
nál bizalmasabban bátorkodunk tenni, minthogy maga szent-
séges atyánk IX Pius, mikint a mainezi újság mart. 22 
száma értesit, a neki fölajánlott példányt nemcsak kegye-
sen fogadni : hanem magas leiratában szerző törekvését di-
csérőleg helyeselni, s őt további munkásságra buzdítani 
méltóztatott. X. 

VEGYESEK. 
September 10-én vagyis Mária nevenapján szentelte-

ték fel egy a bold. Szűz tiszteletére az óbudai kath. hivek 
adományaiból épült kápolna az Ó-Budától mintegy félórányi 
távolságra eső lőpormalomhoz vezető uton. Már rég vala itt 
egy, még a római időből fenmaradt vízvezeték oszloptöredé-
kére függesztett Szűz Mária kép köztisztelet tárgya, mig 
végre a hivő kegyelet ennek hajlékot emelt. Főt. Brunner 
János kerületi alesperes és ó-budai plébános szentelé fel az 
imolát ; az alkalmi sz. beszédet pedig nt. Fellermayer Buda-
Ujlak ifjú s buzgó segédlelkésze tartá. Nagyobb adományok-
kal járultak a kápolna építéséhez Cziegler szőlőműves, Ber-
ner Anna és özvegy Gtigler Teréz ó-budai lakosok. A fel-
szentelési ünnepélyen roppant néptömeg jelent meg. 

Pittsburgban Sligo vasöntődéje vasból papirt készit, 
melyen oly kényelmesen lehet írni, mint a mi szokott papí-
runkon, nem is nyom többet, mint a legfinomabb papír. A 
vaspapirból 2108 darabot lehet összetenni, hogy oly vastag 
legyen, mint 1400 rongypapirdarab. — Vasúton járunk, vas-
hajón evezünk, vasházakat építünk, vaskályhákat fütünk, 
vaságyakon alszunk, vashengerekkel őrölünk, csak ara-
nyunk, csak ^ezüstünk nincs : ki ne ismerné fel tehát mainap 
a vaskort ? Es mi ezt műveltségnek csúfoljuk. 

A szentatya az anconai betegek, és szegények felsegé-
lésére 500 scudit küldött. A szegény atya segélyezi saját 
fiait, a szegény király saját alattvalóit; mi segélyezzük a 
szentatyát, hogy ő atyailag nyújthasson segélyt. Erdemün-
ket kettőzzük. 

Romában a szertartásokról nevezett bibornoki egyesü-
let láttamozásával megjelent egy imakönyv „Divoto eserci-
zio" a csapások idején alkalmas imádságokkal. A veszélyes 
járványos betegségek és földindulásokra ezen imádság ajánl-
tatik az Istenhez : „Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui, convertat vul-
tum suum ad te, et det tibi pacem et sanitatem. Dominus 
benedicat domum hanc et omnes habitantes in ea, ac liberet 
a flagello pestis et terraemotus in nomine ас virtute Jesu, 
per intercessionem b. Mariae semper Virginie , et s. 
Rochi confessoris, Sebastiani martyris et s. Emidii epis-
copi et martyris. — Sanctus Deus, sanetus fortis, sanetus 
immortalis miserere nobis! Per intercessionem b. Mariae 
Virginie et mérita Jesu Christi D. N. et s. Rochi confessoris, 
Sebastiani martyris, et s. Emidii episcopi et martyris a fla-
gello pestis et terrae motus et omni malo libera nos Domine! 
s. Maria ! ora pro nobis et defende nos a morbo epidemico 
in nomine Jesu Filii Nazareni. Amen." 

Nangasakiban, Japonia egyik fővárosában febr. 18-án 
egy kath. templomot szenteltek fel. Eddig csak a franczia 
követség kis kápolnájában volt az istenitisztelet, most nyil-

vánosan fog tartatni. A japani vértanúk esedezésének egyik 
nyereménye. Furet hitküldér mult évben azon feltett szán-
dékkal ment Japanba, hogy ott templomot fog emelni az 
igaz Istennek ; ime sikerült, s reménylhetni is, hogy a je-
zsuita és ferenezrendi atyák által tett nagy térítések ismét 
meg fognak ujulni. 

Lefebvre Domonkos isauropolisi püspök, alsó-cochin-
chinai apostoli helyettes mult év april 30-án Marseilleben 
életének 55-ik évében meghalt. Utódját Miche-t maga szen-
telte fel püspöknek, ki által Dupond siami ap. helyettnök 
azothi püspöknek febr 22-én Saigonban felszenteltetett. 
Dupond lett Pallegois mallosi püspöknek utódja. — Hitter-
jesztői állomásokra legújabban mentek : Jourde Claudius 
Chinába, Kaemen József, Thielé Tódor, Poplawski Sándor 
Konstantinápolyba, Chen Ferencz, Desmasures János Smyr-
nába, Spadaro Domonkos, Wdzieczny Menyhért Salonikibe, 
Stalionis Mihály Monastirba, Jaquemet Ferencz Alexand-
riaba, Castelly Péter, Vacca Antal, Saint-Martin Antal 
Antourába. — Charbonnier domitiopolisi püspök april 19-én 
Curt Erneszttel, Devenne Gusztávval keleti Cochin-chinába 
utazott Marseilleből. — Az all-hallowsi intézet Irlandban 
különféle állomásokra 6 tonsuranst, 37 kisebbrendüeseket, 
7 alszerpapot, 14 szerpapot, 3 felszentelt papot küldött. 

A saigoni lapok jun. 16-ról nagy lelkesedéssel irják, 
mily fényesen tartatott ott meg az urnapi körmenet. Saigon-
nak lakossága még nagyobbrészt pogány, azért a kath. cul-
tusnak külső fénye nem lehet nem legjobb hatású. A hajók és a 
csónakok rendbe állíttattak, vitorláik felhuzattak ; a hadi 
hajók, ugyszinte a katonaság a parton üdvlövéseket tett ; a 
katonaság és az igazgatási tisztek a körmenetben voltak. 
Miche, dansarai püspök vezette a körmenetet. Feltűnt az 
öreg benszülöttek találékonysága, melylyel zászlókat készí-
tettek, és ezekre a kath. hitért meghalt vértanúk neveit ír-
ták, igy hordozták. Az után, aki első életét adta értünk. 
Európában némely kormányok akadályozzák a kath. cultust ; 
az Isten a pogányok között engedi annak fönségességét 
feltűnni. 

Watson János, skót születésű orvos, nagy nyelvtudós, 
utazó, a keleti nyelvemlékek ritka gyűjtője, Romában meg-
halt. Gyűjteményei áruba bocsáttatván, a szentatya megvette, 
hogy ezekkel Roma könyvtárait szaporitsa. A vaticani könyv-
tár görög, latin, olasz, franczia, angol, német, muszka, len-
gyel könyveket, arabs, örmény chaldé, chinai, kopt, zsidó, 
hyeroglyph, szerecsen, japani, hindu, malayi, mongol, persa, 
samaritani, sanszkrit, syrus, tót stb. szótárokat, nyelvtano-
kat, ritka kiadású bibliapéldányokat,útleírásokat, stb. kapott. 

,Héraut' prot. hollandi lap irja : „A hitetlenség minde-
nütt terjed, városokon és falukon ; s ez az oka, hogy a kath. 
egyház annyira terjed Hollandban. (Mintha a kath. egyház 
a hitetlenek gyülekezete volna. Aki hozzánk jön, annak 
hinni kell, aki tőlünk elszakad, az hihet amit akar, s talál 
felekezetet, hol beveszik.) Evangelisálni kell tehát a népet, 
mint a pogányokat." 

Szerkesztői tudósítás. 

U. H. I . — Sic fa ta tulere ; grat ias againus Domino Deo nostro. — 
Többször. — Mihelyt megállapodik, tudósítson, ha lehet hosszadalmasan, 
ha nem, reclamatio által. 

X — у К, Gy. — Bátran, a gyakorlat megismerteti az utat, bizal-
mat és ügyességet kölcsönöz. 

U — a K. S. Jól mondja; de csudatevő hatalommal nem birok. E n 
csak imádkozni tudok, s bizok, exaudiet pro sua justitia. Sokat mondok, 
de lelkemből. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Farkas J . és a pápai körlevél. — Egy-
házi tudósitások. — Vegyesek. 

Farkas J. és a pápai körlevél. 
Mindezt tekintetbe véve, meg nem foghatjuk, 

hogy Farkas József ur mikint mondhatja, hogy az 
encyclica a katholikusokra nézve megszégyenítő, 
leverő. Innen van szerinte, hogy „a tisztán politikai 
lapok is, (de váljon mindannyinak élén kath. szer-
kesztők állanak-e?) kigyót, békát kiáltanak reá 
(quod ignorant, blasphémant), hogy ugy a kath. 
világ egy nagy részét abból, ami e levélből rája 
ragadni látszik, (bizony csak is látszik) mintegy 
kimoshassák." Egyébiránt Farkas ur is „szenyfol-
tokat vél látni a catholicismus képének aranykere-
tén, melyeket azon a mult századok hagytak. Hogy 
melyek azok, nem mondja, hanem annál inkább 
hangoztatja : „ íme a főpapi levél bizonyítja, hogy 
Roma most is a régi (hitdolgában biz igaz az, hogy 
a régi), az oroszlányt századok sem vetkőztették ki 
természetéből, (mintha csak az emberevő vadfajok 
rajzát adná), sőt legújabban is — mond — »Her 
alte Löwe knirscht — mint Hase Polemikájában 
megjegyzi — gegen die eiserne Fessel, und gegen 
die Maulkörbe, welche ihm die Civilisation angelegt 
hat." *) Már tisztelet, becsület, de igazság is, bizony 
nem egy némely elfogult protestáns hazánkfia ismer-
het magára ama tükörben, melyet a német évköny-
vek eléjök tartanak, eme őszinte vallomásban : „mi 
protestánsok, mint tudva van, fölnövünk és na-
gyokká neveltetünk a pápistaság elleni gyűlölet-
ben."2) — Csak is e forrásból eredhetett a Prot. egy. 
és isk. lapban közlött ama külföldi tudósitás, mely-
nek folytán mondatik : „Gruizot hires ember, nagy 
diplomata, kitűnő orator ; de midőn látták (a párisi 
reformáltak), hogy Gruizot a pápaságot épen ugy 
védi, mintha ultramontán katholikus volna, nagyon 
természetes, (természetes-e nem tisztelni az oly fér-
fiút, ki mindenkinek a magáét, és igy a pápáét is 

>) Prot. 1. 1865, 3. sz. 
2) Deutsche Jahrbücher 1842, nr. 129, S. 514. 

meghagyatni kivánja), hogy tőle minden jobbér-
zelmü, független protestáns sajnálkozással elfor-
dult,3) és őt a párisi ref. egyház község ezért újból 
állitólag consistoriális tanácsossá nem választotta." 
Azonban a Pesti Hirnök 4 )ez álhirt rectificálá, tudtul 
adván, hogy Gruizot 1298 szavazattal 1288 ellené-
ben mégis azon tisztében meghagyatott. Farkas 
J ó z s e f u r is prognostikálta, hogy Thiers az ency-
clica közbejötte miatt, föltett szándéka ellenére sem 
fog a pápaság érdekében beszédet tartani a senatus-
ban (itt persze nem, mert nem senator,) mert az en-
cyclica következtében le lett fegyverezve, elolvadván 
érvei, melyeket a pápaság mellett fölhozandó volt.5) 
Hogy mikint czáfolá meg Thiers mindezt a képvi-
selőházban tartott szellemdús beszédével , tudva 
van. Oly invectivákkal szemben, minőkre Farkas 
J . ur, egyházunkat illetőleg, magát följogosítottnak 
véli, igen különös, hogy épen ő süti a türelmetlen-
ség bélyegét a tyroli katholikusokra azért, mert a 
protestánsoknak a vallás szabad gyakorlatát, és meg-
telepedését engedményező 1860-i octroy ált alkot-
mány azon pontjának hazájokban érvényt szerezni 
vonakodnak. Föltűnő következetlenség nélkül e 
miatt őket-nem kárhoztathatják prot. atyánkfiai. 
Ha ugyan is, ők „egyházukat szabad- és független-
nek tartva, a világért sem engednek tért sánczaik 
közt a kivül állóknak, minden önálló és független 
ember részére is, az önuralmat saját házában köve-
telvén:"0) váljon mikint vehetik zokon atyroliaktól 
azt, hogy ők is ragaszkodnak országok autonom 
jogaihoz, és saját háztartásuk sánczai közt a kivül 
állóknak tért nem engedve, a ,róluk nélkülök' hozott 
kérdéses pont ellen tiltakoznak ? A liitegység nem 
oly jó-e, hogy ennek fönntartására jogosan szabad-
jon törekedniök? Hogy pedig az oly kényes dolgot, 
minő a szóban lévő, mily veszélyes erőltetni akarni, 
Horváth Mihály sem tagadja, midőn legújabb mun-

3) Prot. 1. 1865, 9. sz. 
») 1865, 57. sz. 
&) Prot. 1. 1863, 3 sz. 
«) Prot. 1 1864, 10. sz. 292. 
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kájában7) ezt í r ja : „részben e forrásból származott 
azon nemzetiségi harcz, (abból t. i., hogy az 1791-ik 
26-ki eltöröltetvén, a protestánsoknak megteleped-
hetése Horvátországban országgyűléseinken több-
ször követeltetett,) melynek gyümölcsei mind a két 
félre oly keserűekké váltanak." íme ! noha a svajczi 
államszövetség tagjai polgárai a svajczi köztársaság-
nak, mindazáltal, mig a katholikus cantonok Frei-
burgban és Lucernben a polgárjogot protestáns pol-
gártársaiknak is megadják, azalatt a baseli protes-
tánsok a katliolikusoktól azt kereken megtagadják. 
„A polgárjogot a katholikusoknak megadni, anuyi 
volna — mondá egy tanácsos — mint egy veszé-
lyes elemet hozni közénk." 8) De még sajátságosabb 
Fa rkas ur azon felfödözése, mely szerint, miután 
kiemeli katholikus főuraink, sőt több hazai főpász-
toi-aink türelmes szellemük ama fényes bizonyítvá-
nyait, melyek protestáns hazánkfiai culturai czéljai-
nak gyámolitásában nyilvánultak a legújabb időkben 
is, azt i r ja : „hogy most (azencyclica közzététele óta) 
azt látják, hogy a sátánnak tettek szolgálatot, és 
áldás helyett átkot vesznek, a protestánsok a pápa 
által kárhoztatva lévén." 9) Már hogy legelső sorban 
is püspökeink, mint legilletékesebb magyarázók, 
nem ugy értelmezik az elferdített pápai okmányt, a 
többi hirlapokat mellőzve, elég legyen hivatkoznom 
csak a ,Prot. lap' ez évi 13-ik és a ,Pesti Hirnök' 
68-ik számái'a, melyek hálálkodva registrálják két 
hazai nm. püspöknek az encyclica kelte és ki-
hirdetése után köztudomásra adott nagylelkűségét, 
mely szerint legislegujabban is adakozva, protestáns 
honfitársaink humanitási czéljait előmozditani, épen 
nem tárták bűnnek, jól tudván, hogy a jótettekben 
nyilatkozó felebaráti szeretettel valláskülönbség 
nélkül mindenkinek tartozunk. Nem ezt gyakorol-
ják-e , az anyaszentegyházunk által létrehozott 
irgalmasrendüek. és irgalmas szüzek is naponkint 
kórházaikban, a beteg emberiséget sine discrimine 
ápolván? De maga a szentatya is, kinek áldásos 
jótékonysága egyedül ott ér határt, hol a lehetetlen-
ség veszi kezdetét, nem küldött-e a vizáradások 
által károsodott protestáns németalföldieknek, s a 
corinthusi földrengés által meglátogatott schismati-
cusoknak, mohamedánoknak is érezhető segélyt 
ugyanakkor, midőn a katholikus irhoniakat gyá-
molította? Hát Magyarország árviz és aszály suj-

7) I, 329—330. 
8) Religio 1864, I. 29. sz. 
9) Prot. 1. 1865, 3. sz. 

totta lakosai minden különbség nélkül szintén nem 
részesültek-e a legközelebbi évek alatt kegyadomá-
nyában? Nem ugyanő, a dicső pápa, ajándékozott-e 
romai zsidó alattvalóinak 1864-ben ezer scudit? 
Nem emelte-e föl Romában, illetőleg Ghetto nevezetű 
zsidó városrészében, saját áldott kezeivel azon izra-
elita aggastyánt, kit a járók-kelők a kövezeten ha-
gyának önmagával jóttehetetlenül feküdni, a szent-
atya azonban őtet haza is vitette, mindaddig oldala 
mellett maradván, mig csak föl nem eszmélt?1") 
í g y gyakorolja IX. Pius a felebaráti szeretetet azok 
irányában is, kik nem az ő hivő nyájához tartoznak. 
„Az ujabb időkben — mond Farkas ur — gya-
korta kérdésbe tette sok komoly gondolkodású 
ember: váljon a reformatióra volt-e valóban szük-
ség? Mily sok versengés, ádáz gyűlölség, kegyet-
len kül s belháború szülője lett a 95 tétel? Mennyi-
vel boldogabb lett volna a kereszténység sorsa, ha 
egy akolban marad, s az egymás ellen fecsérelt 
anyagi s szellemi erőt közösen a tudomány, a fölvi-
lágosultság, és népműveltség fokozatos fejlesztésére 
forditja." I ly szellemben sincerisált néhai Hetényi 
prot. prédikátor és akadémikusunk is a ,Religio'val 
szemközt, midőn kinyilatkoztatá : „az európai népek 
nem akarák — mond — hogy a kereszt, egyház egy-
sége fölbomoljék, és az egyháznak egyház tétessék el-
lenébe. Örökre kár ! — sóhajt föl — hogy e nagy 
momentumot a német reformátorok elveték szemeik 
elől."11) „A vallás és egyház erőszakos reformálása 
talán az egész társadalmi rendet földúlta ?" kérdi 
Farkas ur. „Ellenben, ha a reformatio ügyét az egy-
ház törvényhatóságai, a pápa főnöklete alatti zsina-
tok vették volna kezökbe, lassabban tán. de keve-
sebb veszélylyel czélt értünk volna, és e sok min-
denféle vészes forradalom a politika, társadalom, és 
erkölcsiség terén, mind elmaradt volna?" Melanch-
ton határozottabban szólt, midőn mondá , hogy „az 
Elba vize sem volna elegendő, a reformatió által 
támasztott nagy szerencsétlenség megsiratására." 
„Ama kérdésekre — igy szól Farkas ur — némely 
szellemdús kath. iró, oly ügyes feleleteket ad, hogy 
tán bánni kezdtük a reformatió létrejöttét, a korábbi 
szent béke megzavarását; és talán azokat, miket 
hallánk azon nagy lendületről, melyeket a reforma-
tió a népek egyetemes műveltségének, a tudomá-
nyok minden ága fejlődésének, s Európa újjáalakí-
tásának adot t , kezdjük kétségbevonni" mi is. És 

1U) Kath. Néplap 1864, 43. sz. 
n ) Prot 1. 1843, 262. 



váljon mi oszlatja el ezen kételyeket? Farkas ur szerint az 
encyclica, mely fönnen igazolja a reformatio létjogát, szük-
séges voltát. — Mi a reformátionak tulajdonított nagy hala-
dást illeti : Molnár Aladár szintén pesti ref. tanár ur egész 
bizonyossággal állítja — persze hasonlókép próbák nélkül 
— hogy : „csak a protestantismus által kivívott hit és gon-
dolkodásbeli szabadság tet te lehetővé a tudománynak min-
den ágában elért óriás fejlődését."13) Ámde ha ez állana, 
ugy a protestáns tanintézeteknek a tökély tetőpontján kel-
lene tündökölniök, holott ép a t. tanár ur azt vitatja, hogy 
náluk csak ugy sorozzák be a tanárokat, mint a katonát ; 
,more patrio' a tanár-választásoknál még ma is a „fac me 
talem talis его" elve általában irányadó. N a g y b a j — mond 
— hogy századokon át egész a legújabb időkig, a kezdetnél 
maradtunk. (Kezdet — és óriáshaladás !) Intézeteinkből 
egyszerre hivatalba lépett embereink legnagyobb részén, 
mióta a nemzeti érzület e század elején fölébredvén, nem 
igyekeztek kimenni a külföldi egyetemekre, nem lehetett 
ugyan az idegen tudomány és észjárás izét érezni, de a ma-
gyar tudományosság emlőin sem növekedtek igen nagyra . . . 
Az hátráltat tudományos haladásunkban — jegyzi meg Mol-
nár Aladár ur — hogy Magyarországban oly négy ref. auto-
nom egyház van, a melyeknek ereje és törekvése legalább 
is négy, gyakran egymást keresztbevágó irányban van szét-
szórva."1 3) T. Szabó K. ur ugyan ily szellőztetéseket tesz. 
.,A gymnasiumi tanár — mond — hat-hét tantárgy mellett 
mit mutasson föl ? . . . Gymnasiumaink oly szervezetet kap-
tak, hogy a prot. embert nagyon elbusitja, a magyar protes-
táns embert pedig épen a kétségbeesés örvényéhez tolja."14) 
E p annyi értékű a minduntalan, élőszó- és sajtóban egyiránt 
nyilatkozni szokott eme szólam is. „A magyar nemzetiséget 
a helv. hitvallás mentette meg az elveszéstől," mikint e be-
cses lapok mult évi folyamában a Prot, lapból vett adatokkal 
be is bizonyitám. „A két haza igen sok helyein," — igy 
hangzik annak okáért a (protestáns) „Házi kincstár" t. szer-
kesztőjének panaszos vádszava az előfizetési fölhivásban, 
mely a Prot. lap. tavalyi 37-ik számához mellékletül adatott, 
„az úgynevezett leány-egyházakban, a magyar nép alig érti 
már a magyarul hirdetett szent igét, mert egy némely elő-
dök bűnös közönye elfeledtette vele anyanyelvét." Annál 
inegfoghatlanabb aztán, hogy Vargha Pál szegedi refor. pré-
dikátor ur, miután elmondá, hogy az utóbbi időben, édes ha-
zánk több népes városában, nevezetesen Aradon, Baján, 
Szegeden és Egérben önálló reform, egyházak keletkezének, 
mégis nagy súlyt fektet arra : „miszerint e népes magyar 
városokban fölvirágzandó egyházak, protestáns nézetből, az 
egyetemes protestantismusra nemzeti tekintetben annyira 
féltékeny nemzetiségünkre majdan áldáshozólag hatnak 
k i . " l à ) „Ha a magyar szivü, és legnagyobb részben azon 
ajkú Aradot és Baját, a tös gyökeres magyar Eger t , és a 
Debreczennél is népesebb ős ivadéku Szegedet szemügyre 
veszszük : ugyan van-e ott szüksége oly hőn szeretett nem-
zetiségünknek azon interventióra ? Oly helyek-e azok, hol 
a magyar nép, a kath. magyar papjai által magyarul előa-

" ) Prot . 1. 1865, 14. sz. 
" ) Prot. 1. 1864, 4 6 - 4 8 . sz. 
" ) Prot. 1. 1865, 4. sz. 
1S) Prot . 1. 1863, 34. sz. 

dott isteni igét nem érti ? Különben Czelder Márton ur sok-
kal világosabban formulázza missióját, midőn kimondja : 
„Nekem bevallott szándékom — mond — hogy (Moldva-
Oláhországban) egy, hazaszeretetben erős lelkész, az elha-
gyatott romai katholikus magyarok felé (quo jure ? kinek a 
megbízásából?) lelkének minden erejével munkálhasson. 
Midőn haza és nemzetiségről van szó (mind idegen hangok 
ezek hithűség nélkül) nincs hitvallás, sem romai, sem gene-
vai, sem ágostai, hanem mindenekfelett keresztény és ma-
gyar."1 Ha katholikus részről vetetnék tervbe olyasmi, 
azon helyeken, hol a magyar nép alig érti már a magyarul 
hirdetett igét, mily nagy sérelmi vihar támasztatnék ! — 
Végül : Fa rkas ur igy fejezi be fölgerjedő hevében irt czik-
két : „A protestantismusra sok dicséretet rá rak egyik má-
sik lelkesült hive, de annyit kevés, mint közelebb IX. Pius 
bár akaratlanul." Mire való tehát az a nagy aggressiv appa-
ratus, mely ellene, és egyháza ellen oly elkeseredettséggel 
intéztetett ? „Katholikus atyánkfiai közöl azok — mond — 
kik sem a miénket alaposan nem ismerték (itt alkalmasint a 
t. iró ur tollában maradt a kiegészítő rész, ez t. i, sem a 
maguk vallását alaposan nem ismerik) vegyék kezökbe az 
encyclicát, és ebből a protestantismus isteni voltát, s nemes 
hivatását visszatükrüződni látandják." Már hogy az oly ka-
tholikusok, kik sem a maguk vallását, sem a protestánsokét 
alaposan nem ismerik, mikint lehessenek képesek Ítéletet 
hozni az encyclicával kezökben, melynek megértéséhez ala-
pos hittudomány kívántatik, megfoghatatlan. — Mindezek 
után pedig az Ur áldása szálljon édes mindnyájunkra, de 
legelső sorban is méltatlanul megtámadott szentatyánkra, 
és a szentegyházra; az Ur áldása szálljon a hazára és 
nemzetre ! 

Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 28-án. Miután a mongol fejedelmek min-

dig háborúban voltak a törökökkel, a pápák és a franczia 
királyok szövetséget kerestek a tatárokkal. Innen a sokszo-
ros követség. És ha sikerül a keresztények és a tatárok kö-
zötti szövetség, a törökök nyugotról a keresztesek, éjszak-
ról az örmények, keletről a tatárok által megtámadtatván, 
elesnek, Asia népei az izlamból, a lamaismusból kiszabadulva, 
a kereszt hatalmát Indiába, Chinába, Japanba átültetik. 
Nem csuda tehát, hogy a pápa, midőn egyik küldöttség siker 
nélkül hazatért, másikat küldött; s Közép-Asiát a szerze-
tesek egészen Chináig beutazták. 

Szent Lajos az első küldöttség után Ruysbroeck Vil-
mos szerzetest küldte néhány társakkal Batu és Mangu 
fejedelmekhez. Ezen küldöttség utazásai teljesen leírattak, 
első kiadásban Bergeron által 1629-ben, második kiadásban 
Michel Ferencz és Wrig t Tamás által 1839-ben. ]) 

„Krimiába érkezve, uj világ tünt fel előttem, igy ir 
Ruysbroeck. Innen két hónapig utazván éjszak-kelet felé 
soha sátor alatt nem aludva, Batu táborát megtaláltam. 0 a 
tábor közepén gazdag sátorban lakott. Aranyban gazdag 

, e) Prot . 1 1865, 7. sz. 
' ) Relations des voyages de Guillaume de Rubruk, Bernard le Sage, 

et Soevulf publiées par F r . Michel et Th. Wrig t Paris , 1839. 
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templomi ruháinkat felöltve, én kézben egy gazdagon ara-
nyozott kötésű szentírást, kis zsoltárost, azt a királytól, ezt 
a királynétól, társam pedig misekönyvet és keresztet tartva, 
léptünk be Batu elé. Térdet nem akarván hajtani, amit a 
követek tenni szoktak, zavarba jöttünk, mert az udvar kö-
vetelte tőlünk, hogy térdet hajtsunk a vezér előtt. Batu 
magas trónon ült, mellette egyik neje, mind a két oldalról 
főtisztjei. Batu intett, hogy szóljak, vezetőm pedig hogy tér-
det hajtsak. Ez miserere volt. Kezünkben volt a kereszt , 
kezünkben más szent tárgyak, nagy küldetésben voltunk, 
Istenre gondoltunk, hogy sikert adjon, Istenhez folyamodtunk, 
e czélra térdet hajtottunk. „Uram, igy szóltam, mi az Istent 
imádjuk, kitől jön minden jó, s ki tégedet oly sok jó sikerrel 
megáldott, áldjon meg még égi javakkal is, melyek nélkül 
minden fö ld i javak érték nélküliek. De tudd meg uram, hogy 
az égi javakban nem részesülhetsz, hacsak keresztény nem 
leszcsz, mivel az Isten maga mondta: aki hisz és megkeresz-
telkedik, az üdvözül, ha nem, — — elkárhozik." Batu erre 
mosolygott, kérdezte fölséged nevét, leültetett, s tejet adott 
enni, ami nagy kitüntetés. Felkeltünk, kimentünk." 

„Batu mondá, hogy nincs hatalmában az evangelium 
hirdetését megengedni a tatárok között ; mentem tehát Man-
guhoz Caracorumba. Lovakat mindenütt tatárok kölcsö-
nöztek. Mangu fényesen fogadott. Karácsony vigélye volt, 
mikor a fejedelmi palotához értem, hálával intonáltuk : „a 
solis ortus cardine" hymnust. A palota falai aranyszövettel 
voltak befüggönyezve, Mangu széles ágyon ült, termete kö-
zépmagasságú volt, orra lapos, ő 45 éves ; a kandallóban 
izsópfü pattogva égett. Parancsolt, egyem tejet, cumizt, 
igyam bort vagy tarassunt. ízleltem egy keveset, de tatár-
vezetőm oly mélyen betekintett a boredénybe, hogy utána 
állni sem tudott. Dragomanom egy nestorianus volt. Ismét tér-
det hajtva, mint Batunál „hálát adok az istennek, hogy oly 
hosszú uton ide vezetett köszönteni a nagy Mangut, kinek 
az Isten oly nagy hatalmat adott, s kér jük a Jézus Krisztust, 
kiért meghalni készek vagyunk, adjon Mangunak hosszú és 
boldog életet. Mi Európában hallottuk, hogy Sartak keresz-
tény lett ; ezen igen megörültünk, s Lajos franczia király 
ide küldött, hogy lásd, mily nép vagyunk mink, és hogy en-
gedd meg népeid között az Isten parancsolatjait hirdetni. 
Sartak minket Batuhoz, Batu pedig hozzád küldött; nem 
akarunk aranyat vagy gyöngyöket tőled, csak engedelmet, 
hogy az evangéliumot hirdessük és értted imádkozzunk. Ha 
nem, legalább engedj addig maradnunk, mig a tél elmúlik." 
Er re Mangu válaszolt : „Valamint a nap minden felé lövelli 
sugarait, ugy terjed Batunak és Mangunak hatalma . . ." 
Értelmezőm ennyit tudott mondani, oly részeg volt, hogy 
azt sem tudta, hogy részeg. Mangu engedett két hónapig 
maradni, hogy nyugodj uk ki magunkat ," 

Ruysbroeck e két hónap alatt teljesen kiismerte a ta-
tár udvart, s le is irta. Térdet hajtott Batu, Mangu előtt, de 
sem egynek sem másnak, hanem az élő Istennek. Ruysbroeck 
nem színlelt, nem csalt, nem hazudott, senkit rá nem szedett, 
őszinteségben akarta fölülhaladni a keletieket, nem pedig 
aljas mesterségben. A tatár udvarnak határozott vallása nem 
volt, minden vallást megtűrt. Ez a nestorianusok templomába 
eljárt, letérdelt, a képeket csókolta, a füstöltetést fogadta ; 
hazatérve babonaságot gyakorolt. A nestoranius papokkal 

naponta volt, kiknek egyedül tulajdonitható, hogy a latin 
szerzetesek nem kaptak engedelmet ott maradni és az evan-
géliumot hirdetni. „Ha az Isten nekem csudatevő hatalmat 
adott volna, mint Mózesnek, talán megtéritettem volna Man-
gut ," igy ir Ruysbroeck. Később Kubilai alatt lamaismushoz, 
utóbb Chinában a bonezok vallásához szegődtek, mindenütt 
az általok legyőzött népek vallását fogadták el. 

Később a tatárok keresték a keresztények szövetségét. 
Kui-buga Saladdin egyiptomi sultántól megverettetvén, 
utódjai közöl Ain-gialut 1265-ben, utána Abaka és Ulagű 
követeket küldöttek a keresztesekhez, hogy egyesült erővel 
hadjáratot kezdjenek Saladdin ellen. Abaka levelet is irt a 
pápának, IV. Kelemennek. A közös hadjárat most sem si-
került. Két évvel utána 1276-ban Vasalli János és Jakab 
örmények küldettek Európába Abaka által, kiknek szavára 
a pápa X. Gergely Prato Girard, Parma Antalt, Sant' Agata 
Jánost, Firenzei Endrét , Arezzoi Mátét, szerzeteseket küldte 
a mongolokhoz ; de ezeknek missiói munkáit a nestoriánusok 
álnoksága mindig elrontotta, úgyhogy 10 évvel később 
1289-ben Montecorvino János munkájuknak csak igen kis 
sikerét láthatta. Mennyi európai Vámbéry A. előtt Közép-
Ásiába, csakhogy mindenik más erkölcsi viselettel. 

Montecorvino utazásai nagyok. Negyedik Honorius pá-
pától ' küldetve, hogy a mongol fejedelmeket megtérítse, 
Közép-Ásiát, Persiát, Indiát, a mongol fejedelmek minden 
fővárosait bejárta, felment Cataiba, éjszaki Chinába, a nagy 
khánnak átadta a pápa levelét, hirdette az evangéliumot, 10 
évig dolgozván, segélyül jött hozzá Kölni Arnold sz. Ferencz 
rendjéből, a zsoltárokat, és az uj szövetséget mongol nyelvre 
fordította, két templomot épített közel a fejedelmi lakhoz, 
egy kápolnát a khán lakásán, 6000-et megkeresztelt, úgy-
hogy V. Kelemen őt keleti patriarchának, cambaliki püs-
pöknek nevezte, s hozzá más hét franczia szerzetest kül-
dött. Algiatu fejedelem keresztény lett, később muhamedán. 

Az utazások kelet felé szakadatlanul folytak. Az ör-
mény királyok sokszor megfordultak majd egyik majd másik 
tatár fejedelem udvarában,Jaroslav nagy herczeg Caracorum-
ban halt meg, franczia, belga, spanyol, olasz szerzetesek 
kelet felé húzódtak, az utak teljesen ismeretesek lettek, a 
khánok követei is Romában, Barcellonában, Valenzában, 
Londonban, Lyonban, Parisban megfordultak, egy nápolyi 
szerzetes Pekingben mint érsek fáradozott ; egy belga szer-
zetes Pasquetta nőt talált a tatár udvarnál, ki Magyarország-
ból vitetett el, francziák, muszkák, belgák, magyarok a mon-
golok között kézi mesterségüket folytatták, a kereskedők 
minden főúton já r tak Chináig. Nemcsak egy vagy kettő, de 
számtalan európai jár ta össze Közép-Ásiát ; s ha a tatárok ha-
talma meg nem töretik nyugoti Ásiában, Közép-Asiában, 
Persiában, éjszaki Indiában, s az örmény királyok hatalma 
a Caucasus körül, a sok utazás, érintkezés, követség Asiát 
ismét ker. hitre fogta volna hozni, mivel a tatárok egy lát-
hatatlan Istent imádtak, pogány vallásukban vakbuzgók nem 
voltak, mikint a mozlimek. 

F r a Ricordo de Montecroce bejárta egéez Asiát ; bol-
dog Pordenonei Olderik 1318-tól 1330-ig Konstantinápolyon, 
Trebisonton, Erzerumon, Cassauba, Yezedbe; innen Per-
siába vissza, Ormuzból Tattába, innen Malabarra, Javaba, 
Chinába ment, Pekingben egy szentferenczi kolostort talált ; 
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innen Tibetbe indult, H' Lassában első az európaiak közöl 
beszélt Lámával, hazatérvén útját leirta. 2) 

1446-ban Conti Miklós ment keletre poenitencziából, 
küldetve IV. Eugenius pápától azon parancscsal, hogy ta-
pasztalásait hiven irja le. Di santo Stefano Jeromos 1496-ban 
Peguig hatolt ; Colonna János, kit Petrarcha is megénekelt, 
keleten töltötte életét ; végre Marco Polo, az uj földleírásnak 
kezdője, Ruy Gonzales de Clavigo, I I I . Henrik castigliai ki-
királytól Tamerlánhoz küldve, Samarkandba jött, s útját 
leirta. Schlitberger bajor katona Zsigmond király táborából 
Bajazet, Tamerlan hadjáratait követte. 3) 

Nem említünk többet, miután ez is elég arra, hogy mi-
dőn 1862-ben Vámbéry Armin Közép-Asia három fővárosát, 
Bokharát, Khivát, Samarkandot felkereste, több száz szerze-
tes lábnyomain jár t , s utazásainak leírását a vaticani könyv-
tárban nagy iratcsomagok négy, öt, hat századdal megelőz-
ték . Egy különbség van V. A. és az utazó szerzetesek 
között, hogy V. A. ur héber vallásában Konstantinápolyban 
külső színre mozlim lett, Teheranban ismét külső szinre der-
vis lesz, de színleléseiben, tettetéseiben mindenütt felismer-
tetvén, a faggatásokra vagy kitérőleg válaszolt, ami még 
nem rosz, vagy mikint a herati khán előtt, a mozlim vallást 
vallotta, mikor nem mozlim volt ; a szerzetesek pedig mint 
kath. papok utaztak, hitüket mindenütt bevallották. 

Ruysbroeck Vilmos gazdagon aranyozott templomi ru-
hában Batu és Mangu khán előtt : . . . és Vámbéry Armin 
koránnal nyakán, imádságos olvasóval kezén, mint dervis, 
mint hadzsi a bokharai, khivai, samarkandi, herati khánok 
előtt . . . . ez a borzasztó nagy különbség. E r re mondhatjuk 
mink : igy utazva, mint V. A. ur, Közép-Asiában egy euró-
pai sem hagyott maga után lábnyomot. Azóta V. Armin ur, 
mint hallottuk, múlt év december hónapban a prot. vallásban 
kereszteltetett meg ; de mily bizonyítékot adott, hogy a prot. 
vallással is nem azt tette, mit Teheranban a dervis minőség-
gel, nem tudjuk. 4) 

г) Cantù, Storia univ. T. 6. p. 8 3 0 - 8 2 8 . 
3) Harmincz év múlva haza vetődött, senki által fel nem ismertetet t . 

Mikor Muszkaország határához ért, avval bizonyította be, hogy keresztény 
fogoly, mert a Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hiszekegyet könyv nélkül el 
mondta. — Cantù, Storia univ. T . 7. p. 61. 

4) T. Vámbéry A. utazása, s út leírása felöli véleményünkben meg-

előzött az Augsb. Alig. Zeitung, folyó évi 195 és 196 jul 14 és 15-i szá-
maiban kiadott czikkeivel. Mutatványul legyen e töredék, melyből 
lá thassuk, mint vélekednek külföldön V. A. úrról, kiről a pesti egyetem 
bölcsészeti ka ráná l mondatott, hogye vi lág-nevezetességet két kézzel kell 
megragadnunk, mig őt a külföld el nem kapja tőlünk. Igy szól a czikk az 
Augsb. Alig. Z-ban : „Két év előtt a közönséget azon hir lepte meg, mi-
szerint V. A. oly utazásból tért haza, milyen Marco Polo ideje óta nem 
té te te t t . Nem említvén Marco Polo utazásait , melyeknek terjedelmét, mi-
kint lá tszik , V. A. ur nem ismeri, Ibn Batuta, Schiltberger, Clavijo, P into , 
Kämpfer, В urnes, Moorcroft, Körösi Csoma, Barth, Chanykoff stb. oly 
utazásokat te t tek , melyek tudományos tekinte tben és terjedelemben V. A. 
utazásával igen könnyen mérkőzhetnek." E z t tesz mondani : „oly t á j akon 
jár tam, melyeken európai nem hagyott lábnyomot." — A pökhöndiségek 
(Überschwänglichkeiten) devalvatioja után igy fo ly ta t j a : „Kétségkívül, 
ha Mayendorf, Burnes, Abbott, Chanykoff útleírásait olvassuk, Vámbéry 
könyvét igen soványnak ta lá l juk . De azon férfiak egészen más körülmé-
nyek között is u taz tak . Vámbéry dervis álarcz alat t utazott , s mint ilyen 
a földiekről nem gondoskodhatott . Már korán Konstantinápolyban muha-
medán lett, s tanulta a kele t i nyelveket. Hat-hét esztendő nem sok arra, 
ha meggondoljuk, mily nehéz egy keleti embert megcsalni. Vámbéry mégis 
bizott, hogy megcsalja a keletieket, ami nem sikerült, mert ők lelkébe 

PEST, sept. 21-én. — A budapesti kerület ma tar-
totta őszi gyűlését. Egyéb fontos lelkipásztorkodási tárgya-
lások után elnöklő alesperes ur által szóba hozatott a szepsi 
indítvány, melyet a kerület tavaszi gyűlésén egész terjedel-
mében sajátjává tett, mikint ez annak idejében közzé is té-
tetett. A gyűlés mindenekelőtt óhajtja, hogy ezen nagyszerű 
eszme megtestesitésére mihamarább tekintélyes egyházi s vi-
lágiakból álló bizottmány alakuljon, mely a nagy katholikus 
politikai lap alapittatásának ügyét kezeibe vegye, azt haza-
szerte előmozdítsa, érlelje ; óhajtja hogy a szepsi indítvány-
nak hivei nyilatkozataik s hozzászólásaik által ezen bizott-
mány mihamarábbi megalakittatását lehetségessé tegyék, 
mint oly központét, mely az erőket a kitűzött magasztos, 
napról napra inkább és inkább világosabban bebizonyított 

lá t tak. Minek volt tehát a dervis álarcz ? Tá j án Conolly és Stoddart sor-
sától félt ? Hiszen V. A muhamedán volt. Hogy a mozlim vallás nála 
csak álarcz volt, feleljen erről a török kormánynak : de ö a muhamedán 
álarezhoz egy másat vet t még, a dervis álarczát , s ez a legszerencsétlenebb 
választás volt, amit csak tehetet t . Ez által lehetetlenné tevé azon vizsgá-
lódásokat, melyeket ezen álarcz nélkül tehetet t volna. Anatóliában, Pe r -
siában, Egyiptomban bármily vizsgálódásokat tehet az utazó, csak őszinte 
legyen. Bokhara, Samarkand, Chiva, i g a z ^ . r j j j e n g á s fészke; de Vámbéry -
nek, mint muhamedánnak ettől épen nem volt mit félni. Burnes mint ke-
resztény, mint angol lépett Bokharába, s hajaszála sem esett le emiatt ; 
megti l tot ták neki az irást, amit éjjel tett Írással könnyen kijátszott . Co-
nolly és Stoddart legyilkoltat tak Bokharában ; de nem azért, mivel u taz -
tak, vagy mivel keresztények voltak, hanem mivel kémeknek ta r ta t tak . 
Ezek legyilkoltattak, mégis Wolf József a megkeresztelt zsidó, és a ma-
rybebonei lelkész Bokharába mentek nem dervis álarcz alatt , hanem bib-
liával kézben, és senki előtt sem t i tkolták, hogy keresztények. Mint 
ilyen Wolf a bokharai emir elébe lépett, a két angol megöletéséröl kér -
dőre vonta. Ezen bátor fellépéssel nagyobb tekintete t szerzett magának a 
zsarnok Nassrullah khán előtt, mintsem Vámbéry a samarkandi Mussafe-
reddin khán előtt, s Wolf békével tér t vissza Európába. Nehéz érteni, 
miért határozta magát V. A. dervis szerepére. Felvilágosítás helyett csak 
u j rej télyeket ad. Teheránból Konstantinápolyba jön, i t t csak három órát 
mulat, épen hogy Prokesch-Osten internunciustól útlevelet kapjon, Pesten, 
nem marad, hogy a magyar akadémiának jelentést tegyen, siet Londonba, 
hogy a royal geographical societynek oly dolgokról közlést tegyen, amire 
öt meg nem bizták, és amit ők márElphinstone, Burnes, Wood, Moorcroft, 
Todd, Wolf, Pot t inger , Abbottól tökéletesebben megtudtak, jelentkezet t a 
királynéhoz, aki öt semmivel sem bizta meg. Nem csuda tehát , hogy a 
keletiek, k iknek kezébe V. A. könyve eljutott, Vámbéry személyét mythos-
nak ta r t j ák . — Alkalma volt Tibet , Kasmir, Kirgis, Mongolországon á t 
Chinába menni ; de V. A. megijed s f e lk iá l t . „ezt Marco Polo sem merte 
volna megtenni ." Hiszen Marco Polo épen e tá jakon utazott . Vegye kézbe 
V. A. ur Marco Polo utazásait , száraz szavakban fogja olvasni, hogy Marco 
Polo e t á j aka t 600 évvel ezelőtt megjár ta . S ezen sorok irója ép azon idő-
ben, mikor V. A. ur Samarkandban volt, s e nagy vállalattól visszarettent, 
egy férfivel beszélt, aki Bombayon át Pekingbe, Mongolián keresztül a 
muszka ha tá rokhoz , innen Kjachtából egyenesen Konstantinápolyba 
tér t vissza, anélkül hogy dervis álarezot öltött volna fel valahol. — Vám-
bérynél a tudományos készültség hiányzott arra, hogy utazása hasznos 
legyen. Másodszor nem mehet oda, ezt ö már hazajöttében érezte, (neszét 
vette, hogy Teheranban felismerik, és akkor j a j az utazásban játszot t sze-
repért,) azért Konstantinápolyban is csak 3 órát mert mulatni, hogy ú t -
jában el ne fogassék, fedezetül, (azaz álarcz ul) Molla Isákot vitte magá-
val Pestre . Fölösleges félelem. Konstantinápolyban 1850 óta nem bán t j ák 
azokat, akik a mozlim vallásról előbbi ker. vallásukra visszatérnek ; Vám-
béry honfiain lá tha t ta ezt. De hogy Bokharába visszamenjen, nem ta-
Dácslanók, mivel a haláltól őt még a sultán útlevele sem mentené meg.,, 
— Kegyes olvasóink lá t ják ezekből, hogy V. A.-ról közzétet t nyilatko-
zatunk még igen gyengéd volt; mig nálunk némelyek csudálkozással néz-
nek az utazásban hős Vámbéry Armin úrra, mig némelyek öt hazai n y e -
reségnek mondják : külföldön emiatt örömünkön mosolyognak, s nyeresé-
ges egyénünket tőlünk épen nem irigyelik. 



szükségességii czélra egyesítse s vezérelje. Hogy pedig ezen 
szepsi indítványnak nemcsak szóvali, hanem tetteli pártolá-
sát tanúsítsák a jelenlevő társak, azon kerületi tagokon kí-
vül, kik hivatalos elfoglaltságuk miatt a gyűlésen meg nem 
jelenhettek, 2,435 frtot írtak alá a szepsi indítvány értel-
mében. Az események fejlődnek, az idő int ; sietnünk illik 
és kell, nehogy a nagy kérdések minket készületlenül ta-
lálva, védtelenségünkben agyonnyomjanak. A gyűlés egy-
szersmind megragadja az alkalmat egyházi szaklapunk ér-
demes s tudós szerkesztője iránti teljes bizalmát kifejezhetni. 

CseJka Nándor, 
pest belvárosi káplán, kerület i aljegyző.*) 

B U D A K E S Z I , sept. 18-án. Fa rkas Imre ő nmltga 
megyés püspökünk Hidegkuta t , s Budakeszi örvendez-
tette meg látogatásával, a bérmálás szentségét kiosztandó, 
mire a legédesebb örömszikra hatá át a kerület s a bérmá-
landó kisdedek szivét. О nmltga 9 órakor mutatá be a szent-
mise áldozatot, mely alatt ugy mint az erősítő szentség ki-
osztása után kenetdús beszédet intéze Budakesz lakosaihoz : 
örülök, igy szólott, hogy itt, hol 40 évvel ezelőtt egy, most 
már megboldogult barátomnál, akkori jó lelkipásztorotoknál 
voltam, most ismét^ кого tökben megjelenhettem ; azonban 
igen fáj, hogy azon község', mely akkor ajtatos buzgó hívek-
kel bírt, azon példás buzgóságu szülék, oly gyermekeket 
neveltek, kik utóbbi időben, az igaz útról eltérve, a rosz 
szellemtől vezettetve, mikint mondatik, seregesen mentek 
Pestre , ott reformátusok , vagy az ágostoni vallásúak 
lelkészénél a katliolikus hitnek elhagyására jelentkezők. 
Most azonban ismét magába térve e nép, örömömre cse-
kély személyemet hivta meg , hogy gyermekeiket a bérma 
szentség kiosztása által a hitben megerősítve, hitvédőkké 
avassam; eljöttem, s szívből teszem azt. —Yégbeszédében igy 
szólott: „szeretném mindazt, mi bennem jó van, saját ma-
gamtól elvonni s reátok budakesziek ruházni, hogy igy job-
ban jobban a hitben megerősödve, igazi keresztények Jézus 
Krisztus valódi követői legyetek." — Ezen erélyes szavai ő 
excellentiájának jól hatottak lelkünkre, mert láttuk, hogy 
a budakesziek érzékenységét megrázá, s fölébresztve szivei-
ket, könyekre inditá. 1300 bérmálandót megerősítve a hit-
ben, a plébánia lakon először is a helybeli plébános ur 
Péter Antal, azután a kerület nevében, ft . Grózony Gryörgy 
jeles szónoklatban tolmácsolta ő nagyméltósága előtt mind-
nyájunk fiúi tiszteletét és ragaszkodását. K. Gy-

TIBETH, missioi tudósítások. (Folyt.) Folytatom tu-
dósításomat. A jó Isten, ki egy éven át megpróbált, könnyí-
teni akart végre nyomorúságunkban, és a remény vigaszát 
nyújtani. Egyszerre csak azt jelentették nekünk, hogy egy 

*) A kerület i ft . papságnak ezen, eddig párat lan áldozatkészsége 
az egész haza előtt tanúságot tesz, mily nagy buzgalommal szokta felka-
rolni azon közegyházi jó vállalatokat, melyeknek szükségességéről meg 
van győződve ; s ha a fővárosi papság ily vállalatokban testvéri ver-
senynyel az első sorba lépni igyekszik,ismét csak azt bizonyítja, mennyire 
ismeri és becsüli helyzetének jelentőségeit és követeléseit. Neve, állása, 
nagy száma a kerület i tagoknak, minden jó vállalatot te temesen képes 
előmozdítani. Ami az ohajtott vá lasz tmányt illeti, mely a gyakorlat i meg-

oldást foganatba vegye, nehogy sokat mondjunk, mint i t tenieknek, annyi t 
mondhatunk, hogy azt az ily ajánlatok siettetik, hogy komoly elmék gon-
dolkodnak, tanakodnak rajta, s közel lehet az idő, hogy a f t . fővárosi 
papság tanácskozásra, az ohajtott bizottmány megválasztására meghívas-
sák. Szerk. 

tábornok (dag—peun) H'Lassából küldetett a király és mi-
nisterei által, hogy ügyünkben Ítéletet hozzon. Ugyanazon 
időben Tscheu-Lonból levél érkezett , mely a főnöknek 
ügyünk befejezését parancsolta. Ellenségeink gúnyosan 
mondák, mikint ez azért történik, hogy bennünket annál 
hamarább elűzhessenek. Hallgattunk és vártunk. A tábornok 
csakugyan megérkezett mindannyiok meglepetésére, sokak 
félelmére. A nála tett látogatásaink alkalmával nyájasnak, 
és előzékenynek mutatta magát, Ígérvén ügyünk szorgal-
mazását. Arról volt szó, hogy a bűnösök elfogattassanak a 
Kiang-Ka-tól tiz napnyi távolságban fekvő tartományban. 
E czélra a tábornok egy hasonló küldetésekben gyakorlott, 
ügyes mandarint útnak eresztett, azon meghagyással, hogy 
egy hónap alatt az egész rablócsapatot kézre kerítse, ha fe-
jét veszteni nem akarja. Időt vesztenie nem lehetett. A 
mandarin elindult harminczf'őnyi csapatjával a tábornok pa-
rancsának teljesítésére. Elérkezvén Tsa-Rong-ba, hol az em-
lített bűnösök leggonoszabbika legszebb lakással bírt, elment 
a hely főnökéhez, ki szállást adatott neki a község házában, 
mire a mandarin kijelentvén, hogy az számára nem egészen 
kényelmes és illő, kérdezte, nincs-e annál jobb lakás hely-
ben ? Evvel elérte azt, hogy csakugyan a bűnös házába 
lőn elszállásolva, hol könnyebben hitte küldetését teljesít-
hetni. Üdvözölvén a ház urát, dicsérte kényelmes szobáit, 
Ízlését stb. ; de őrizkedett megbízatásáról szólani ; egy gon-
datlanul kiejtett szó az egész tervet meghiúsíthatta volna. 
Mindamellett Chiam-pa-tsé-ring, a házi ur kérdezte, mi já-
ratban van ? Egy gyilkosság ügyében — válaszolt a man-
darin — nem volnál hajlandó a bűnösök kézrekeritésében 
segédkezet nyúj tani? Szívesen, felelt a házi ur és el is kül-
dött két barát ja után, hogy ezen ügyben a mandarinnal ér-
tekezzenek. Meg kell jegyeznünk, hogy Chiam-pa-tsé-ring 
két barátja — atya és fiu — a rablócsapat főemberei voltak. 
Meg is érkeztek, a mandarin a pagodába vitette őket, hogy 
ott esküdjenek, miszerint nincs részök a bűntényben, mely-
ről vádoltattak. A fiu csakugyan esküdött a pagoda minden 
ördögei nevében. De épen, midőn esküvendő fejét egy ima-
könyvre lehajtotta, az oda jött katonák által elfogatott. Las-
san kézre keritették a többit is, és elhozták Kiang-ka-ba, 
hol a vallatások megkezdettek. A bűnösök sokat kivallottak 
ugyan, de épen a legsúlyosabb bűntényeket sokáig tagad-
ták. Mi is kikérdeztettünk arról, ha váljon vádaink minden 
pontjai alaposak-e? Hosszas kérdezések után végre a rablók 
bevallottak mindent. Nehezen esett nekünk ugyan, hogy 
pogány törvényszéknél kér jünk igazságot, és ha személyes 
ügyről lett volna szó, megbocsátottunk volna szívesen ; de a 
ker. vallás, missiónk, és a lelkek üdve forgott szóban. Ha 
igazságot nem nyerünk, a lámák által felbőszített zsiványok 
folytatják az erőszakoskodásokat, és helyzetünk a bongai 
állomáson tarthatlanná leendett ; pedig lemondani Bongáról 
annyi lett volna, mint lemondani thibetbeni működésűnkről. 
Egyébiránt tiltakoztunk előre, hogy mi a bűnösöknek sem 
halálát, sem csonkítását nem kívánjuk, hanem csak a k á r 
jóvátételét és biztosítékot a jövőre nézve. A bűnösök meg-
büntetése után én indultam bongai állomásomra. De mielőtt 
elhagyom Kiang-ka városát, hadd szóljak róla és környéké-
ről. — Kiang-ka völgye elég tágas. Északtól keletre terjed, 
elég termékeny földdel bir ; mindamellett a gyakori viharok, 
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j ég stb. miatt az aratás mindig kétes. Ezért sokszor a lámák 
a hegyek oldalán, hol lakásaik vannak, dobolnak és a kür-
töt harsogtatják, hogy elűzzék a légben lakó gonosz szelle-
meket. Elég széles folyó fut a völgyön végig. Nyáron, a sza-
kadó esők idején a város környéke alig közelíthető meg. 
Télen a hideg felette nagy. Nem volt ugyan hévmérőnk, 
hogy a fokot meghatározhassuk, hanem bizonyosan több 
volt 20 foknál 0 - alatt. A város, mely hegyoldalban fekszik, 
semmi figyelemre méltót nem rejt magában, szabálytalanul 
vau épitve. A dheba tanácsháza, a lámák lakai, és a pagoda 
uralkodnak a város fölött, ezek magassága törvény által 
van kiszabva. A hegy tetején van az illatok oltára, hova a 
dheba a hozzája tartozókkal minden holdváltozáskor fel- ; 
megy, hogy a bálványoknak illatszereket áldozzon. A vá- j 
rossal szemben a folyam partján látható egy fákkal beülte-
tett négyszögű tér, mely egykor közköltségen ^eatar tot t 
parkot képezett, most pedig az ifjúság rombolásának van 
szabadon kitéve. Észak felé haladva a fi'l^ssâi nagy uton 
Kiang-kától fél kilométernyire, uj völgyre akadunk, mely 
szikláktól van övedzve. I t t ftiüveletlen, és tüz által megfe-
kitett földterületen meszesedett csontokat különböztethetni 
meg ; továbbra haladva kivehető, hogy az egész föld emberi 
csontokkal van mintegy megtrágyázva. I t t ott látni földra-
kásokat pogány jelképekkel, melyek alakja sírokat gyanit-
tat ; végre felfedezünk ezen temető-félében egy gömbölyded, 
sövény által keritett helyet, mely körül kivül és belől pala-
kötáblák, melyekre bálványok festetnek és betűi a thibethi 
imának : ,0m, Mani, Padmé, Hou.' A kör ki van határozva, 
ennek közepén egy tuskó áll. A keritésen kivül egy vastag 
kő van, mely kivájatott. Mire való mindez ! Ha egy thibeti ) 
meghal a városban, tetemét ide hozzák, leteszik a kőre, 
nyaka köré kötelet illesztenek, és mialatt a lámák ördögi 
imáikat mondják, egyik mélyen belevág a hús kövérebb ré-
szeibe. Eflben a perczben a város fölött emelkedő hegyről 
egy csapat varjú indul meg, és jönnek a helyre, egyik ki-
vágja a szemeit, mire a többi is kedvet kapván, a húst fele-
mészti. Ezalatt a lámák folytatják pokoli könyörgéseiket, 
melyek moraja a károgás közé vegyül. Magam láttam csont,, 
haj, ruha darabokat, és a kövön a vérmaradványokat. A völ-
gyet, melyben mindezen irtózatosságok történnek, Koua-
jen-keon-nak nevezik, vagyis völgy, hol az embereket meg-
foj t ják. És váljon miért bánnak igy a holtak tetemeivel ? A 
metempsychosis eszméi szerint, melyeknek a thibeti hódol, 
azt hiszik, hogy a varjuk lámák, hogy ez állatokba költöz-
tek lelkeik. Testét oda adni eledelül alamizsna gyanánt 
szolgál, mely az elhunytnak érdemeket szerezhet a jövő át-
változásokra vonatkozólag. Ezér t a haldokló végrendeleté-
ben testét a hollóknak adja, és felkéri a lámákat ennek tel-
jesítésére. Vannak bizonyos meghatározott idők, midőn ez 
történhetik, egyébkor pedig sírokat épitenek kis nyílások-
kal, melyeken át patkányok, és más állatok bemehetnek, 
hogy a test annál hamarább romlásnak induljon. Később a 
csontokat megégetik, vagy részben a földön heverni enge-
dik. Máskor ismét nagy edénybe teszik a testet, megsózzák, 
és várakoznak a hollók általi megevés idejére. Ha a halott 
erőszakos halállal múlik ki, és elég pénze van, hogy a lá-
mákat kielégíthesse, akkor sors által kijelölt helyen máglyát 
épitenek, és melléje sátort, midőn a máglya meggyújtat ik, 

a lámák a sátorban kezdik imáikat, és midőn a tetem fele-
mésztetett, a még tán megmaradt csontrészeket szétszórják, 
— Kiang-kaból 1862 maj. 22 indultam meg, kisértetve két 
kutsob (katona-féle) által a h'lassai uton. Három napi ut 
után érkeztünk a Liang-ka területét Pa-Tang-tól elválasztó 
hegyhez. Tiz óra lehetett, midőn csúcsára értem, és szemben 
találtam magam tÄ déli hegységgel, melynek hóval fedett 
csúcsai szép látványt nyújtottak. Obeliskek, tornyocskák 
valának alantabb láthatók. (Folyt.) 

BERLIN, aug. 31-én. Majusban a poseni káptalan 
tagjai Gnesenbe mentek, hol az utóbbi káptalan méltóságai-
val egyetemben a poseni-gneseni érsekségre a jelölteket, 
számra hatot kiválasztottak, kiknek nevei a kormány elé 
terjesztetnek, melynek joga van hármat kitörülni. A jelöltek 
következők: Stefanovicz, püspök in partibus, az elhunyt 
érsek helyettese, azután Brezinszki, Grandike, Zient, Kie-
vicz, Walkovszki kanonokok, és Janiszevszki esperes. — 
A tanítási egyedáruság, melyet a bajor kormány félszázad 
óta követ, oda vitte az ügyeket, hogy Bajorhonban a papok 
hiánya mutatkozik. Különösen a müncheni érseki megyében 
az áldozárok száma évről évre kevesebbedik, alig szentelnek 
most évenkint 12-őt, holott 30 —40-re volna szükség. Külö-
nösen a történeti tudomány majd kizárólag protestáns, vagy 
hitetlen tanárok által adatik elő, kik sok fiatal embert hi-
vatásától elvonnak. — Lübbenben és Ziillichaubàn a bran-
denburgi tartományban, és Bleicherodeban porosz Szászor-
szágban missioi állomások keletkeztek. — Berlini lapokból 
értesülünk arról, hogy a poroszhoni szabadkőmivesi páho-
lyokban nagy előkészületek történnek Wilmos királynak a 
társulatba lépésének 25-ik évét megülni. Mily szerencse le-
het Vilmos királyra oly társulathoz tartozhatni, melynek 
tagjai között Garibaldi és Mazzini is vannak. — Mig a 
prot. tábori lelkészek mindannyian nyugdíjra tar thatnak 
igényt, a kath. tábori papok e jótéteménytől meg vannak 
fosztva. Düsseldorfban, hol 1500 — 2000 katholikus katona 
van, az öreg, törődött kath. tábori lelkész nem kaphat bármi 
csekély nyugdijt, pedig már alig lát, egy év óta nem is mi-
sézhet többé. A katonák vallási helyzete szomoritó, és a vá-
rosi papság keveset segithet, mivel a katonaságra nézve 
nincs joghatósága. A „Mainzer Journal" arról tudósít, hogy 
a müncheni egyetemen a bölcsészeti tanárok között egy 
sincs, kinek előadásai ne lennének a kath. egyház ellen in-
tézve, pedig Münchenben az egyetem katholikus, és katho-
likus alapítványokból keletkezett. — A protestánsok között 
legutóbbi időben a vallási eszmék okozta örültségi esetek 
gyakoriabbak. E napokban a magasabb társadalmi osztá-
lyokhoz tartozó uri ember a Linden-féle sétányon térdre 
esett, fenhangon kiáltozván: „Meine Sünden gehen über mein 
Haupt." Elfogták és tébolydába vitték. Legtöbbnyire afö-
lött beszélnek, hogy bűneiktől nincs menekülés. Figyelemre 
méltó jelenség, ha sok esetben nyilatkozik. — Május 7-én 
Hamburgban 530 Svéd és Danemarkból jövő mormonok 
szálltak hajóra,hogy hitsorsosaikhoz Amerikába a sóstóhoz in-
duljanak. Ezek között volt egy fiatal ember, kit szülei ma-
gokkal hoztak, de aki határozottan vonakodott elmenni, és 
a hamburgi hatóságokban és a népben is hathatós véde-
lemre talált az erőszakos elvitel ellen. — Negyvenre teszik 
azok számát, kik a mult évben Poroszországban, és külö-
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Bösen Berlinben a prot. hitvallásról a zsidóra tértek át. A 
legtöbb esetben házassági viszonyok szülték a különös átté-
réseket. — Pár napig a mexicoi michoacani érsek Berlin-
ben mulatott. — Május 2-án Droste Vischering Felix gróf 
Hertenben Westpháliában meghalt. 

S Z E N T - P É T E R V Á R , aug. 14-én, (2), A liirneves de 
Maistre gróf egy orosz hölgy előtt a kath* felház magasz-
tosságát fejtegetvén, az orosz szakadár egybáfca| kiválóan 
meddőnek lenni állitá, s ugyanazt fejezé ki nem rég okta-
tásügyi ministeriumunk hivatalos közlönye a „Golos." „Az 
utóbbi időkben — igy ir — Oroszország határait kelet félé 
mód fölött kiterjeszté, és uralma alatt majdnem annyi po-
gány van és hitetlen, mint volt első apostolaink korában, de 
az evangelium, mely a polgáriosodás alapföltétele, csak igen 
csekély haladást tesz. A keresztényelem nem terjed Siberi-
ában, hol két missiónk van, t. i. az altai, és a baikali. A 
nyugoti Siberia déli részét foglalván el, az első Macarius 
archimandrita által 1830-ban alapíttatott és 14 év alatt csak 
700 bálványimádó kereszteltetett meg. Azok, kik Macarius 
után jöttek, sem voltak szerencsésbek. A roppant nagy tar-
tományban csak 5000 megtért van, és ezek is csak névle-
gesen keresztények. A másik missio állapota sem fényesebb, 
noha a 17-ik századtól fogva fönáll. Eleinte több eredmény 
látszott mutatkozni, de a mult század közepe óta a küldérek 
buzgalma (ha mégis buzgók voltak) semmit sem létesíthetett. 
Az orosz birodalom határain túl, az orthodoxnak nevezett 
szakadárság csak Chinában hirdettetett, pénzáldozat nem 
kiméltetett, és mégsem volt hasznára sem a vallásnak, 
sem Oroszországnak." A ,Golos' csudálkozik eme meddősé-
gen, pedig nem nehéz annak megfejtése; aminek nincs élete, 
az életet nem adhat. — Lapjaink nem szűnnek meg lázas 
hévvel ujabb kérdéseket fejtegetni, anélkül, hogy megold-
hatnák. A moszkvai újság kérdezte, váljon a családi élet a 
papi osztályban miért mutat annyi árnyoldalakat, miért lel-
jük fel ott a zsarnokság mellett a nevelés hiányát ? A lap 
azt találja, mivel popáink kasztot képeznek. Katkof ur azt 
kivánja tehát, hogy ne képezzenek többé ilyet, és e czélra 
a papi nőtlenséget látja egyetlen eszköznek. Ezen iró a 
többi között e helyes észrevételt is teszi : „Kivánni lehet — 
úgymond — hogy azok, kik egy birodalomhoz tartoznak, 
legyenek egy valláson ; de kivánni, nem annyit tesz, mint 
követelni, és a kormányzati egység nem azonos a vallási 
egységgel. Az orthodox egyház Oroszországban a nemzeti 
egyház ; de ebből nem az következik, hogy ezen birodalom-
ban mindenkinek ezen vallást kell követni, hogy orosz le-
hessen; sőt látunk férfiakat, kik más vallásúak, és mégis 
szivvel lélekkel ragaszkodnak Oroszországhoz." De ha ez 
igy van, miért nem törlik el a convertitákat sújtó borzasztó 
törvényeket ? Különben, hogy igazságosak legyünk, meg 
kell vallani, hogy az itteni lapok koránsem irnak oly epésen 
a katholikusok ellen, mint a bruxellesi „Nord." Ezen lap 
utólsó száma a boldoggá avatott Josaphat érseket gyalázza, 
mondván, hogy boldoggá avattatása megsértése Oroszor-
szágnak. Mily furcsa felfogás, egy orosz beatificatioja gya-
lázat Oroszországra nézve! Hogy szent életű valaki, az gya-

lázatjára van az országnak ! Azt állitja Skriptzin ur, a szer-
kesztő, hogy mások osztják nézetét ; mondhatjuk, hogy ez 
nem igaz, legalább nem átalánosan. Ellenkezőleg azt lehetne 
állítani, hogy legtöbben nem is igen foglalkoznak ezen 
ügygyei. 

VECTESER. 
A Szent-István-társulat, sept. 25-én tartott választmá-

nyi gyűlésében, a nagygyűlést oct. 19-ére tűzte ki. 
P . Lloyd írja, hogy az anconai rabbi értékes melltüt 

kapott Victor királytól a cholera alatt kifejtett buzgalmáért. 
— A buzgalom dicséretes, s hiszszük, hogy meg is volt, 
csakhogy a Gaz. uff. újságban mindeddig e melltüről semmit 
nem olvastunk. , 

A pesti kath. kir. egyetem 1865/6 évi tanrendjében a 
helyesírás igy változik : a 3-ik lapon áll : „keresztény er-
kölcstan Palásthy Pál", a 9-ik lapon pedig : „a „keresztyén 
polgárisTidashoz való viszonyaikra Vámbéry Armin." Ne 
mondja azután senki, hogy türelmetlenek vagyunk. 

A veleifc^ei fpatr iarcha bibornok herczegprimás ő 
eminentiájának). a jjyöri püspök ő méltóságának sz. Gel-
lért püspök s vértanu4)reklyéiljçl kedveskedett. — Főt. Ku-
binszky Mihály kanonok ur pedig » monte-cassinoi főapátsági 
monostor könyvtárában néhány okmányokat lelt Astrik püs-
pökről, mint szentről ; a benedekrendiek martyrologiumja e 
püspököt, aki a koronát hozta, szentnek nevezi. — Dicső-
ségeinket külföldön keressük. 

Gr. Montalembert Károly, a ,F. Lapok' tudósítása sze-
rint, levelet irt b. Eötvös József úrhoz, melyben a magyar 
nemzetet a legújabb politikai fordulat alkalmából üdvözli. 
— Nemcsak üdvözletére, hanem imádságára is szükségünk 
vagyon e válságos időben. 

Mészáros Imre, esztergomi kanonok, Pázmán-nevelde 
igazgatója, hosszú betegeskedés után, sept. 25-én mint jó ke-
resztény, jó katholikus, s jó pap meghalt. Holtteteme a bécsi 
domonkosok templomában beszenteltetve, az esztergomi sír-
boltba tétetik le. 

Colenso anglikán püspök munkájának 5-ik kötetét 
kiadta, melyben Mózes öt könyveinek hitelességéi tagadja. 
Saját metropolitájával vitt perét megnyervén, hogy Natalba, 
a Jó-remény-fokára visszatérhessen, 75,000 frankot kapt>tt 
önkénytes aláirás ut ján. A ker. hit okmányainak megtáma-
dója ily megtiszteltetésben részesül Angolországban. 

Az angol kormány a vegyes felekezetű iskolákra utólsó 
15 év alatt 5,820,000 frankot költött. A kath. irlandiaknak 
adózni kell az anglikán iskolákra, a vegyes felekezetű ta-
nodákra, pedig sem azokat sem ezeket nem veszik igénybe ; 
azonfölül saját iskoláikra is adományoznak Azt kénysze-
rítve, ezt önkénytesen teszik. A dublini kath. egyetemre 
1,300,000 frankot adományoztak. 

Lipcsén aug végső napjaiban Otto-Péters Luiza, és 
Schmidt Augusta elnöklete alatt egyetemes európai női gyű-
lés és tanácskozás tartatott a női nem érdekeinek emelésére 
a világon. „Aufruf an die Frauen Deutschlands" szétküldetett 
volt, meg is jelentek közel százan ; s ez még dicséretes, hogy 
csak annyi badar nő találkozott. A gyülésezési pontok ezek va-
lának : 1) női munkák ; 2) a nők joga az egyetemekhez ; 3) 
női nyugdijak ; 4) kereskedés, ipar, gazdasági női iskolák. 
— Mondják, hogy legkevesebb öt nő beszélt egyszerre, az 
elnök pedig mindenikével együtt. Igaz, a nőkön segíteni kell, 
mivel mélyre sülyedtek : csakhogy ezen nem a nők fognak 
segíteni; mivel ők csak megrontani tudják egymást. Ha a lip-
csei gyűlésen szó volt volna a tüzifazékról, a kenyérsütésről, 
valami jót csak lehetett volna várni a gyűlésből ; de most 
freie Frau, freie Montanner. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM: Havi szemle. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
Amit n^inden hazafias sziv ohajtott, ami után 

majdnem nyugtalankodva várakozott, az országgyű-
lés Pestre dec. 10-ére összehivatott. Advent második 
vasárnapján, mikint a királyi leirat, a magyar diplo-
matia irályát megtartva, mondja, az apostoli király 
az ünnepélyes ,Veni Sancte' szentmiséről őseinek 
trónjára lépve, a kimérhetlen horderejű törvényho-
zási szakot személyesen megnyitja. Ezer óhaj, ezer 
remény e lépésen. Jucundare filia Sion, exsulta satis 
filia Jerusalem, a remények elseje beteljesedett, vál-
jon záloga a többi remények kedves teljesülésének? 
Vagy ha a remények teljesülését az országos és bi-
rodalmi meghasonlások kielégítő kiegyeztetésében 
megnyerjük, nem fog-e bent a hazában a merész 
vagy épen forradalmi elvekbe csapó codificatio vi-
hart kelteni, a belbékét egy századra lehetetleniteni? 
Az Isten tudja ; mi nekünk majd mindent remény-
leni, vagy majdnem mindentől félni lehet. A franczia 
nemzet nem függött feszültebb várakozással az 
1789-ben Parisban összegyűlt egyetemes rendeken, 
mint mi, mint a birodalom összes népei, mint egész 
Europa sz. István koronájának hármas, de különö-
sen pesti országgyűlésén. A helyzet nehéz, bent 
nincs aggodalom nélkül, kivülről fenyeget. Vigasz-
tal, hogy a nagy felelősséget e helyzetben a nemzet 
ismeri. Sok bécsi urak szabadelvüségét az utólsó 
napokban váltig megismerhette a magyar. A sza-
badelvüség puszta eszközt keres mindenütt, egyes-
ben, nemzetben. Miglen itt szólni fognak, a biroda-
lom nyugoti felében sept. 20-ki császári nyilatkoz-
ványnyal a februári alkotmány fel van függesztve. 
„Fratres, quaecumque scripta sunt, ad nostram do-
ctrinam scripta sunt, advent második vasárnapjának 
szavai, ut per patientiam spemliabeamus." A nehéz-
ség sokféle, az akadály számtalan, a dombokat le-
hordani, a völgyeket kitölteni, az utat egyengetni 
kell. Az elmúlt 17 év göröngyöket hengeritett min-
denüvé, melyeket a szenvedély, a bizalmatlanság, a 

félreértés hegyekké magasított fel. Öntévedésből 
ezeket még inkább magasitani nem szabad, ezáltal 
csak irigyeink kezére játszanánk át mindent. A fo-
nal eléggé be van bonyolítva, csak kárunkra bonyo-
lítanék azt még. Az Isten szent malasztja, a boldog-
ságos Szűz Mária, magyarok Nagy-Asszonya ese-
dezése, a mindent jóra vezető Gondviselésnek böl-
csesége soha nem volt szükségesebb segély, mintsem 
napjainkban. Ascendat oratio, descendet benedictio. 
Omne datum optimum, et omne donum perfectum 
de sursum est a patre luminum. Az Isten véghetet-
len irgalmassága mentsen meg minket egy második 
1861 -i országgyűléstől. Emitte Spiritum tuum et 
creabuntur ! Veni Sancte után Te Deumotvóhajtunk 
a koronázáshoz, szerencsés sikert esdünk az Isten-
től. Itt szenvedélytől ment állami bölcseség, mérsék-
let, messzelátó ovatosság szükséges, mely a tanács 
kozások fonalát erős kézben tartsa. Az isteni gond-
viselésnek első jele, hogy az ily válságos viszonyok 
között összehivott országgyűlés megnyitása azon 
napra esik, mikor a kath. egyház az ő zsolosmájá-
ban Isaias 11-ik fejezetének szavait fogja olvasni: 
„et requiescet super eum Spiritus Domini ; spiritus 
sapientiae et intellectus, spiritus consilii et for-
titudinis, spiritus scientiae et pietatis, et reple-
bit eum spiritus timoris Domini. " Rendkiviili 
tényekre az emberi erő elégtelen. Ama termé-
szetfölötti erények az ország főrendeit és képvi-
selőit igazán honatyákká fogják felavathatni, s a 
kibékülés egyességében habitabit lupus cum agno, 
et pardus cum haedo accubabit. E t delectabitur 
infans ab ubere super foramine aspidis. Imádkozott 
egykoron a világegyház, midőn Buda vára sept. 
2-án visszafoglaltatott: imádkozni fog advent máso-
dik vasárnapján épen azon szavakkal, melyek reánk 
könyörgést mondanak, de jóslatot is. „Ope divina", 
mondja XI. Incze Buda visszavételéről; ope divina 
nyerhet sikert ezen országos nagy munka is. Segélyt 
esdünk az Istentől, hogy hálát adhassunk. A koro-
názási oklevél a nemzet kezébe letéve, a szent ko-
rona az apostoli király felkent fejére feltéve, ez az, 
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amit óhajt, amit vár a magyar. Ezt mai nap csak 
az Isten adhatja, azért fogja az egyház azon nap 
mondani: „lavamini, mundi estote, auferte malum 
cogitationum vestrarum, quiescite agere perverse." 

U j korszak hajnala. — U j korszak, mintha a 
mai nap a tegnapihoz nem volna uj, mintha a hol-
napihoz nem lenne ó. Minden korszak önmagának 
uj. Mégis evvel faggatnak minket, kiknek erejét 
megtörni, kiknek türelmét kifárasztani nem lehet. 
Akik 19 századot éltek, s a világ végéig élni hivat-
vák, a katholikusok előtt csak a koronkint felme-
rülő tévely lehet uj, de semmi más. U j korszak név 
alatt jött a kereszténység is a világba be. Jam nova 
progenies coelo demittitur alto; novus ab integro 
saeclorum nascitur ordo, ez alkalmaztatott reánk. 
Többé uj korszak nincsen. Mink ma élünk, korunk-
nak emberei is vagyunk, sőt több, mi a jövőnek 
élünk, a jövőt keressük. Elődeink saját koruknak 
emberei voltak, mink is fogunk tudni azok lenni. A 
jót, mit korunkban feltalálunk, gyarapítani, a roszat 
korlátozni igyekezünk. Ezt tették őseink, tenni fog-
ják utódaink. Ebben, ezáltal mutatjuk, hogy nem-
csak korunknak emberei vagyunk, hanem, hogy 
korunkat szeretni is tudjuk. Jó és rosz soha nem 
hiányzott, hiányozni sem fog soha. Egyetemben egy 
korszakot sem kárhoztatunk, sem nem helyeslünk. 
A küzdelmek hagyományai kezünkbe adattak, mi a 
győzelmek babérjait akarjuk utódainknak áthagyo-
mányozni. Tetszett t. Ballagi M. urnák mondani: 
„mi magyarok, hiába tart juk távol magunktól ama 
mozgalmakat, hiába mondogatjuk, hogy nem kell e 
kérdéseket bolygatni; a baj fejünkre nő, s előbb 
utóbb nekünk is át kell esnünk a válságon, melyet 
fentartóztatni embernek nem adatott. Az eszmék élő 
hatalmak, melyek mintegy a levegőbe vegyülnek, s 
mi azokat észrevétlen beszivjuk; a szél magával 
elviszi, mint a növények hímporát, és elszórja, ahol 
nem is vélnők. Hiába szegülsz ellene az eszmék lát-
hatlan áromlásának, hiába zárkozol el ellenök: ha-
tásukat el nem kerülöd, akarva nem akarva belejösz 
a kor eszméinek sodrába; századod szülöttje vagy."1) 
Alá i r juk ; belépünk a kor eszméinek sodrába, nem 
kerüljük, sőt helyeiken, útjaikon keressük fel ezen 
eszméket; de zsarnokságuk alá görnyedni, általok, 
mivel ujak, elbüvöltetni soha nem fogunk. Mi ezen 
u j eszméktől intést szoktunk fogadni, hogy szent 
hitünk igazságaiban tájékozást lelhessünk, s mit 
kelljen tenni, hogy a jövőt előkészitsük, parancsot 
vehessünk. Ami a változó korszakokban soha nem 

>) Prot. egyh. s isk. lap 37. sz. 10. sept. 1865. 

változik, az a mi irányunk. Akarják, hogy korunk-
tól vezettessünk. Nem. . . mi született vezérek va-
gyunk, minket csak a kormányrudnál találhat a 
vész, csak ottan teríthet le a halál. Hozzanak ujat, 
Ítélni fogjuk. De ha az, mit újnak hirdetnek, elavult 
óság, válaszul adjuk: mi az uj korszak emberei 
vagyunk, a ti ujságtok ignotos fallit, notis est deri-
sui, tik azt az elmúlt korból, a szomszéd nemzetek 
kidobott forgácsaiból szedtétek. Külföld már túlélte 
ezeket, s ti ezen nem okultatok, majmolásaitokkal a 
hazát, a nemzetet rontjátok. 

Ilyen az oktatás- s tanügyi javaslat Salamon 
Ferencz és Halász Imre uraktól a P. Naplóban, elő-
izül a közeli, hals ten segit, codificatioból. Min Fran-
cziaország átesett, ők azt hazánkban kezdeni akar-
nák. S. F. szabadtanitás, H. I. pedig államoktatás 
által egy czélra törekszik, egyetemünket, gymna-
siumainkat elfoglalni, azokból a kath. religiot ki-
zárni, hitünk fegyvereit hitünk ellen fordítani, jö-
vőre vallásilag közönyös nemzedéket nevelni. Korán 
ízlelünk mink mindent. Mintha az állam tabula rá-
sát látna maga előtt, mintha birtokunkat az iskolá-
ban, melyet H. I. u r i s elismert, 2) forradalom nélkül 
lerontani képes volna, mintha az állam a jogfoszto-
gatásnak, nem pedig a jogföntartásnak hatalma 
volna hazánkban. 

Csak egy pontot emelünk ki most, a religiot az 
iskolákban. 

Tehát u j szervezése, u j rendszerezése a tanügy-
nek, kezdve az egyetemtől, a gymnasiumokon át, le 
az elemi tanodákig. De első legyen az egyetem, mely-
nek alárendeltessék minden intézet.Ez a franczia egye-
temi monopolium, mely 1806-tól 1850-ig uralkodott. 
A francziák elvetették. S. F. és H. I. nálunk most 
ugyanazt javasolják. Az 1848. XX. trv. 3. §. „Min-
den bevett vallásfelekezek egyházi és iskolai sziik-

2) „Nálunk, amint az állam teljesen ignorálja a tanü-
gyet, azonnal más hatalmak hóditandják kizárólagos ural-
mok ala az egész mezőt " P. N. 199 sz. 31 aug. — „Ha 
most visszavonulna az állam, a másik fél a beati possidentes 
elvnél fogva- bizony örökre megmaradna az összes közok-
tatás birtokában, elvitázhatlan patrimoniumának tekintvén 
azt, mit csak a történet sajátságos menete játszott kezeibe." 
P. N. 200 sz. 1 sept. — Sajátságos menete a történetnek, 
hogy nemzetünk ker. katholikus, s királya apostoli lett ; 
hogy a kath. egyház iskolákat alapított, mikor az ország-
gyűlések nem is gondoltak reá ; a történet sajátságos me-
nete játszotta kezünkre az oktatást, mivel mióta élünk, ev-
vel foglalkodunk, mivel 10 gymnasium közöl 9-et püspök 
alapított,s amelyet főurak, s városok alapítottak,azt valamely 
kath. szerzetnek örökre átadtak. Ezt H. I. ur a történet sa-
játságos menetének, talán esetlegességnek, nevezi. 
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se'gei közáliadalmi költségek által fedeztessenek, 3) s ez elv-
nek alkalmazásával a ministerium, az illető hitfelekezetek 
meghallgatásával, a közelebbi törvényhozás elébe kimerítő 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni," mikint S. F . ur is be-
vallja, hogy „ama XX-ik törvényezikk nem is organicus 
része az • 1848-i törvényeknek, sőt mondhatni merőben ide-
gen rész, mely nem a magyar életből, gondolkozásból és 
szellemből fejlett ki ." 4) Ilyen az iró urak javaslata az első 
ponttól az utóisóig. Ellenmondani látszanak egymásnak, vi-
táznak egymással, de a főpontokban megegyeznek : u j tan-
rendszer, a vallás zárassék ki a tanodákból, majdha ezen 
tanrendszer alatt elég számú vallástalan tanár, tanitó, oktató 
kikerült, akkor az állam leveheti kezét a tanintézetekről. — 
Mire tehát az államhatalom ? hogy vallástalan tanintézeteket 
hozzon létre. Ez az, mit S. F. és H. I. legélesebben hangoz-
tat. Szabad lesz a vallástalan , tiltott lesz a vallásos nevelés ; 
ez kőmives nem pedig magyar szabadság. 

S mily indokból? Talán mivel a tanintézetek nem ele-
gendők ? Egyik sem emliti. Talán mivel ezéljoknak meg 
nem felelnek? Mindkettő állítja. De miért ? Talán a taní-
tók képtelenek ? Nem, nem, hanem csak egyedül azért, mert 
az egyetem és a gymnasiumok katholikus, vagyis felekezeti 
tanintézetek. ,Vannak tanintézetek, a tanárok képesek, 
ügyesek ; de az intézet vallásossága az egyedüli képtelenség 
előttünk. Nem akarunk vallást, azért nem akarunk vallásos 
tanodát, vallásos tanítót, vallásos oktatást ; a vallásosságot 
az ifjú nemzedéknél állami karhatalommal lehetetlenné 
teszszíik, amilyenek mi vagyunk, olyannak kell lenni a jövő 
sarjadéknak, mink ezt előre elkobozzuk, leigáztatásáról 
előre gondoskodunk, hogy vallásos ne lehessen.' Ez S. F. és 
H. I. uraknak szava. 

Aki milyen, olyannak akar másokat is. Egy kormány 
sem felejtkezett meg erről. I. Napoléon 1806-ban, 1810-ben, 
a restauratio 1816-ban, a juliusi monarchia 1832-ben, a köz-
társaság 1850-ben, I I I Napoléon 1852-ben, 1854-ben a ta-
nodákat szervezte. Az 1848-i magyar kormány sem felejt-
kezett meg erről, a remélt kormányt már előre figyelmezte-
tik. Bírjuk a jelent, kobozzuk el a jövőt is, ez a czél. Szer-
vezték a jelen állapotokat, mikint akarták, idomitani akar-
ják a fiatal nemzedék elméjét is, nem tudományra, hanem 
politikai elvök biztosítására. A politika változik, a kormány-
rendszerek helyet cserélnek, a fiatal nemzedék ily időszaki 
érdekeknek áldoztatik fel. S. F . és H. I. urak sem indultak 
más nézetből : „az idők változtak, változni kell egyetemünk-
nek is. — Beméljük, hogy államjogi viszonyaink rendezése 
után az országos törvényhozás országunk ezen oly fontos 
ügyére kiváló figyelmet forditand."5)— Ez a történeti indok 

Öltse le az állam a vallást, zárja ki ezt az iskolából is. 
Az állam valláson kivül levén, ily nemzedéket is neveljen 

3) A legnagyobb igazságtalanság, liogy a katholikus protestáns 
vagy zsidó cultusra adózzék ; hogy a szegény pór, akinek fia az elemi ta-
nodákon túl nem megy, a gazdagok számára gymnasiumokat, egyetemet 
fizessen. — A kath. egyház igazságos, a gazdaghoz fordul, nyisson bőke-
zűségből iskolát a szegénynek ; a szabadelvüség a szegény tömeghez for-
dul : fizess a gazdagok fiainak neveltetésére az egyetemben. Az egyház 
szava : áldozz, s az Isten megfizeti ; a szabadelvüség szava : fizess, kü-
lönben ágyadat, ingedet kótyavetyére teszem. Az egyház adományoz, a 
szabadelvüség zsarol. 

4) P . N. 204 sz. 6 sept. 1865. 
5) P . N. 179 sz. 6 aug. 1865. 

fel. Káros a vallás az államban, káros az iskolában, hol lesz 
még szükséges és hasznos ? Mit az állam tesz, mutatja, mit 
tegyenek az egyének. A polgár fölöslegesnek ismeri a hit 
igazságait az államban, fölöslegesnek fogja találni a családi, 
a magányéletben is. Amivel az állam nem gondol, nem fog 
avval gondolni a polgár sem. S hol lesz az erkölcs? „Religio 
nélkül erkölcsösséget akarni, mondá Portalis minister, annyi, 
mint törvényt sanctio nélkül hozni." Az erkölcs religio nél-
kül erkölcstelenség. Itt vagyunk, hogy voltaireianusokat ne-
veljünk; a szabadelvüség nem akar vallásos törvényhozót, 
nem tür vallásos ministert, nem szenved vallásosan felnevelt 
nemzedéket. A cultusminister per antiphrasim fog igy ne-
veztetni, mivel hivatalos működése által nem emelni, hanem 
a religio áldásos hatásait mindenünen kizárni fogja. Igy 
mennénk a solidarisok behozatalára. Az állam neutrális akar 
maradni a hitfelekezetekre ; nem maradhat az, neki vallása 
van: a vallástalanság. E hivatalos vallás kényszeritett,és pedig 
vallásszabadság szine alatt. A vallásszabadság mindig posi-
tivumot jelent, S. F . és H. I. uraknál annyit jelent, hogy ál-
lamilag nem szabad semmi hitet vallani, a növendéknek az 
iskolában nem szabad vallásos nevelést kapni. Lesz talán 
vallástanitó a tanintézeteknél, ez ötödik kerék a szekérben, 
vagy mint az arrási püspök mondja : csak superfetatio, mely 
nem hat semmibe, miután a tanrendszer olyan, mint az ál-
lam, vallásnélküli. 6) — Ez a vallásos érdek. 

Elszakítják az államot az egyháztól, hogy lehessen 
mindenható, lelkismeretlen zsarnok, mely előtt semmi szent 
nincs ; elszakítják, vagy inkább ellökik az egyházat az ál-
lamtól, hogy ne legyen egyház, ne működhessék mint egy-
ház. A felekezetesség nélküli iskola az állam uralkodása az 
elméken, melyet minden zsarnok forróan ohajtott. Nem tet-
szik, ha a religio uralkodik az elméken, akar ják hogy az ál-
lam uralkodjék. — Ez a politikus érdek. 

Ezt szabad tanitás elve alatt. Szabad vallás elvével 
megnyerték a kényszeritett, mert hivatalos vallástalanságot ; 
szabad tanitás elvével keresik a tanodai kényszert. Kik 
szabadság neve alatt az iskolát az egyház kezéből kivenni 
akarták, mindig kényszeroktatást nyújtottak. Szabad tani-
tás az egyházon kivül, az egyház ellen, de soha az egyház-
ban, az egyház szerint. A vallást államilag tiltják ki az is-
kolából, vallásos oktatás tilos. És ezek szabadelvűek, kik 
lelketlenebb zsarnokok Khiva khánjánál, mivel ez az elmé-
ket nem kobozza, államilag reglementirozott oktatással el 
nem nyomja. 

Szabad tanitás ! Szabad, először facultative az egyház 
ellen, másodszor coactive az állam politikai elve szerint. Ki-
mondják a kötelességet az államra, nyisson iskolát ; nálunk ? 
kobozza el iskoláinkat. Minek építene, minek alapitana ná-

6) Syllabus prop. 45. Totum scholarum publicarum regimen, in 
quibus juventus christianae alicujus reipublicae insti tuitur, episcopalibus 
dumtaxat seminariis aliqua ratione exceptis, potest ac debet attr ibui au-
ctoritati civili, et ita quidem, ut nullum alii cuicumque auctoritati reco-
gnosca tur jus immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine studio-
rum, in graduum collatione, iu delectu aut approbatione magistroruin. — 
Prop. 48. Catholicis viris probari potest ea juventut is instituendae ratio, 
quae sit a cath. fide et ab Ecclesiae potestate sejuncta. — Prop. 47. Po-
stulat optima civilis societatis ratio, u t populäres scholae eximantur ab 
omni Ecclesiae auctoritate, modératrice vi et ingerentia, plenoque civilis 
ac politicae auctoritatis arbitrio subjiciantur ad imperantium placita et ad 
communium aetatis opinionum amussim. 



lünk az állam iskolákat, mikor bőségben talál, úgyhogy gr. 
Thunnak redueálni kellett azokat. Az állam nyit köteles-
ségből iskolát, de ki is mondja a kötelességet, hogy mindenki 
oda küldje fiát és leányát. Ha az állam köteles iskolát adni 
a polgárnak, a polgár köteles fiat adni az államiskolának ; 
különben minek, kinek emelt volna az állam iskolát ? A kö-
telezettség kölcsönös. Igy lesz a szabadtanitás, kényszerta-
nitás. A ,szabadság' szó mindig az egyház ellen van, de soha 
azok ellen, akik a szabadságot kiáltozzák. — Ez a társa-
dalmi érdek. 

Az állam, hogy mindenkit saját iskolájába hajthasson, 
ad iskoláinak előjogokat, az államvizsgák itt tartatnak, a 
hivatalnokok ennek tanonczaiból szedetnek. Később ki-
mondja: minden intézet növendékei iskoláimba jár janak, 
különben nem ismerem el az intézetet. Megtörtént az, meg-
történt ez, előttünk, katholikusok előtt semmi sem uj. Az 
állam közadóból fizeti az iskolát ; az állam hivatalosan val-
lástalan, ilyen iskoláiban az oktatás is ; a polgárok adóznak 
saját magzatjaik megrontására, az állam pedig hatalommal 
viszi a demoralisatiot az adózók pénzén. S. F. és H. I. nem 
mondja ki ezt, elég ha azt mondja ki, ami ezekre vezet; val-
lásfelekezetesség nélküli iskola, oktatás az állam kezében. 
„A szabadságot nem elég proclamálni, hanem még organi-
sálni is kell." Vegye kézbe az állam az iskolákat, rendezze 
az egyetemen kezdve, hozzon létre vallástalan oktatókat, 
tanitókat, tanárokat, mikor ezek a hazában erös helyet fog-
lalandanak, akkor mondja k i : szabad tanitás. Ez az értelme 
H. I. szavának: „Vigyázzunk, hogy az államhatalom iránti 
féltékenységünkben a concordatum V. czikkének malmára 
ne hajtsuk a vizet. 7) Akaratlanul is e czikk mellett küzd 
az, ki jelen viszonyaink közt, (midőn a gymnasiumok mind 
kath. intézetek ) az államnak a közoktatási térről teljes vísz-
szavonulása mellett agitál." 8) „Ám lépjen az állam háttérbe 
majd akkor, mikor erős küzdőt (vallástalan tanári testüle-
tet) hagyhat maga helyett hátra, mikor majd a közoktatás a 
kor szellemének megfelelőleg ö) saját házába behelyezve, 
organisálva lesz."10) „Vannak az egyetemnek nyűgei, me-
lyektől meg kell szabadulnia, s az mindenek felett a vallás-
felekezeti nyűg." 11) „A pesti egyetemnek le kellene vet-
kőznie a felekezetességet." 12) „A gymnasiumok ügyét nem 
lehet igy (hogy felekezetiek lenni megszűnjenek) elintézni 
az egyetem szabad lábra állitása nélkül. Sőt az egyetem re-
formjának meg kell előzni a gymnasiumok felszabadítását."13) 
— Ez a közigazgatási érdek. 

Ez tanintézeteink elkobozása, ez vallásos jogaink 

7) S mi a concordatumnak eme czikke ? „Onmis juventutis catho-
licae institutio in cunctis scholis tam publicis quam privatis conformis 
erit doctrinae religionis catholieae. " Mit akar H. I . ur ? hogy a catholicae 
juventutis institutio ne legyen conformis doctrinae religionis catholicae. 
Igaz, bármi legyen, ha nem katholikus, tekintve a Prot, egy . lap szerinti 
protestantismust , protestáns lesz a nevelés. Ily ügyesen viszik né-
melyek a proselytáskodást. Csak kath. nevelés ne legyen, bizonyosan 
protestáns lesz az. 

8) P . Napló 199 sz. 31 aug. 
9) „Ad communium aetatis opinionum amussim." Syllabus prop. 47. 
, 0 ) P . N. 200 sz. 1 sept. 
" ) P . N. 179 sz. 6 aug. 
" ) P . N. 182 sz- 10 aug. 
" ) P . N. 190 sz. 20 aug. 

teljes eltiprása, ez alapitványainknak ellenünki forditása, 
ez kath. szülőktől született uj nemzedék teljes demoralisa-
tioja volna. Nagyobb csapás nem érhetné hazánkat, nemze-
tünket. De nagyobb érdek sem lesz a codificatioban, mint a 
tanügy, mint a tanintézetek, melyről minden tollnak irni, 
minden szájnak szólani, minden társadalmi eszköznek mű-
ködni kell, ha nem akarunk szivén átdöfetni. Emlékezzünk 
a speyeri, a badeni, a belga küzdelmekre. Hiszszük, hogy a 
szabadság neve alatt külföldről ide becsempészett zsarnoki 
elv hazafiaink józan eszén, nemes, vallásos érzelmén hajó-
törést szenvedend. Hol lehet zsarnokság, mely a vallásos 
szüléket kényszerítse fiaik vallástalan nevelésére a nyilvá-
nos iskolákban ? s váljon nem kényszeríti, mikor a közinté-
zetek szervezése által a vallásos nevelést lehetetlenné teszi? 
— Ez a napi érdek. 

Csak az egyház tanit, csak az egyház nevel; az állam 
se nem tanit, se nem nevel. Csak az egyháznak mondatott : 
docete servare omnia, quaecumque mandavi vobis. Az állam 
fordíthat gondot az oktatásra, mivel kötelessége a hivek 
örök üdvösségét is elősegíteni, az egyháznak a nevelésben, 
az oktatásban segédkezet nyújtani. Amint kárhoztatjuk az 
egyház és az állam elszakadását, ugy kárhoztatnék, ha az 
állam az oktatás ügyével mit sem gondolna. De ezen gon-
doskodás soha nem kobozhatja el az oktatást, sőt túlsúlyt 
sem vehet az egyház ellen az oktatásban ; mivel az államnak 
sem hivatása, sem kötelessége nincs oktatni. Ha az állam 
köteles volna szellemi tápot adni az elméknek, inkább volna 
köteles kenyeret adni a testnek. Mire köteles az állam ? A 
nevelés, az oktatás l e h e t ő s é g é t megadni, hol megvan, 
e l ő s e g í t e n i , m e g o l t a l m a z n i ; ahol tovább ment, 
jogot tapodott, zsarnokságot gyakorolt, szeleket vetett, vi-
hart aratott. Az állam a szülők, az egyház segédje a neve-
lésben,. de soha sem ura. Az állam urasága az egyház és a 
szülő ellen, mindig zsarnokság, romlás. A nevelés, az okta-
tás nem politikai, nem állami, hanem társadalmi ügy. A szü-
lőnek lelkismereti kötelessége vallásos nevelést, oktatást 
adni, adatni gyermekeinek, kötelessége tehát ily állami isko-
lák ellen tiltakozni, mint amilyenek kilátásba helyeztetnek. 
Ily állami oktatás zsarnokság, kényszeritett vallástalanság, 
a nemzedék demoralisatioja, hivatalos vallásközönyösség, — 
— nálunk még rablás is volna, társadalmi rendünknek tel-
jes feldulása. — Ez az elv érdeke. Olvassuk, tanulmányoz-
zuk Dupanloup püspök beszédjét a malinesi gyűlésen. 

Hazánkban az egyház bizalommal fogadta az apostoli 
király kormányának közreműködését az oktatásügyben. 
Tanintézeteink vallásosak, de egyszersmind királyiak vol-
tak, habár a király nem adott reájok egy fillért sem. A ,ki-
rályi' czim tanintézeteinknél nem' a birtokot, hanem a meg-
ígért legfelsőbb védelmet jelenti. A kalocsai gymnasium ki-
rályi, habár az érsek apostoli buzgalma alapította azt. Tud-
juk, hogy e szócska ,királyi' a szabadelvűek által hangoz-
tattatni fog, tanácsos azért előre annak értelmét meghatá-
rozni. Polgári hűség, j-agaszkodás, határtalan bizalom a ki-
rályhoz szülte azt, hogy alapitó őseink alapitott iskoláikat 
a királynak kezébe tették le: letették, nemhogy e tanintézet 
a kath. hit ellen fordittassék, hanem hogy kath. szent jelle-
gében, hivatásában föntartassék. A mai szabadelvűek ne-
künk a ,királyi' méltóságot tanintézeteinknél ,állambirtok' 
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fogalommal cserélik fel ; igy parant e medicina morbos, ex 
virtute languores. Egyelőre elég. Kesergett a hazafiságban 
lángoló sziv hazánk 17 éves ziláltságán; ez még meg nem 
szűnt,már is a vallásos sziv aggódni kezd. Elfogadja az egyház 
a magas kormány közreműködését, de hogy e közreműködés 
monopolium legyen, hogy az egyházat az iskolából kizárja, 
vagy pedig pusztán catechetára szorítsa, ez ellen, mint legna-
gyobb jogtalanság ellen tiltakozni fog. Mit valaha a magyar 
király mint apostoli fejedelem tehetett,a változó politikai elvek 
szolgája, a felelős minister soha nem tehet jogosan. Az 1848 
előtti apostoli király jogai a felelős ministerrel meg nem oszt-
hatók. Erre figyeltünk volna, s hogy figyeljünk, S. F . és H. 
I . feltolt javaslatai intenek; tetszenék nekik a belviszályok 
tüzét a közoktatási intézetek elkobozásával kigyújtani .„Ta-
nítson minden befogadott vallásfelekezet szabadon" ez a 
szabadság, ez a haza békéje ; kényszeritett vallástalan okta-
tás a jelent feldúlja, a jövőre setét éjet készit. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 1-én. Juchault de La Moricière Kristóf 

Lajos, Leo sept. 10- és 11-ikének éjeién Prouzel kastélyában, 
közel Amienshez, rögtön meghalt. „Esto tamen, quod dolen-
dum sít quod obiverit : gratulandum tamen quod stipendiis 
virtutum veteranus decesserit. Tanta enim fuit emendatio 
vitae ejus in illo, tanta laus morum ejus, ut omnem memóriám 
doloris obducat. Quod enim obiit, fragilitatis est : quod talis 
fuit, admirationis. Dolendum est, quod nobis cito raptus sit, 
consolandum, quod ad meliora t r a n s i e n t . " S z e n t Ambrus-
nak szavaira emlékezünk e nagy ember koporsójánál. Gyá-
szolunk vigasztaltatva, könyezünk édes reményben, állunk 
a ravatalnál áldást mondva. Nejét várta Anjouból, Nagy 
Lajos királyunk családi helyéről, hogy Parisba együtt men-
jenek ; egyszerre roszul lesz, csenget, a plébánosért elküld, 
ez eljön, a tábornokot térden találja, a feszületet csókolva, 
melléhez szorítva, ismét csókolva, szót nem szól, az éles, a 
makacs csúzban megmeszesedett idegei miatt a vérkör meg-
állt testében, leroskad, holttetem lesz. A hit, a remény, a 
szeretet, az istenesség, az önfeláldozás ezen cselekedeteivel 
szakította félbe életének 59-ik évét. Igy hal meg a pápai se-
regek fővezére. 

Vele századunk egy nagy fia szűnt meg. Helyén üresség 
van. Elete, hivatala az utolsó öt évben a jog tiltakozása volt 
a garázdálkodó erőszak ellen, az elárult gyengeség erőködése 
a győzelmes vaderő ellen, mikint IX. Pius, az igazság nyu-
godtsága a jövő reményében. Nagy ész, nagy lélek, törhet-
len akarat, magas születés, polgári, katonai, államári érdem 
ékesítette ; mi hiányzott még neki ? Harcz az Istenért, az 
emberiségért. 1860 april 2-án Pius szavára a pápai seregek-
nek fővezére lesz, küldetését, s ennek jellegét ismerte, azon 
hónap 9-én közzé tett kiáltványában bevallotta : „A ker. re-
ligio nemcsak a müveit nemzetek religioja, hanem a keresz-
ténység középpontja a romai pápa levén, a műveltség élete, 
elve, forrása. A ker. nemzetek bebizonyítják, hogy szent 
hitünk igazságainak öntudatában vannak. A forradalom, mi-

J) S. Ambr. orat. in obitu Valentiniani n. 46. T. 4. p. 264. B. ed 
Venet. 1751. 

kint egykoron az izlam, fenyegeti Európát, s valamint akkor , 
ugy ma is, a pápa ügye, a műveltség ügye." a) E hivatás 
vitte őt Italiába. „Non est passus, cum audiret alpes Italiae 
hoste infestari barbaro, maluit periclitari se, si Gallias dere-
linqueret, quam nostro deesse periculo. Romano voluit sub-
venire imperio. Haec plena laudis. Solvamus bono principi 
stipendiarias lacrimas, quia ille nobis solvit etiam mortis suae 
stipendium."3) • 

0 nem ment győzni, hanem harczolni ; ő ismerte a fon-
dorkodók minden készületeit, látta a pápai hadak kis szá-
mát, tudta, hogy a nemzetközi jogok neki védfalat nem 
adnak ; mit keresett, mit akart tehát Italiában ? A szent 
ügynek szolgálatot tenni, a pápáért meghalni. Tizennyolcz 
hadjáratainak dicsőségét feledi, siet a gyengének védelmére. 
Nem valamely hatalmas császárnak, hanem a vadaktól mint 
Daniel körülvett pápának rendelkezésére teszi győztes kard-
ját. Annyi csaták babérjait a szentszék lépcsőihez r a k j a , 
megy, a tévútra vezetett közvéleménynyel daczolva, az utólsó, 
a legszebb, az örökkévaló babér mezejére, a becsület, a re-
ligio, az egyház, az Isteu harczaira. Martell Károly, Nagy-
Károly, Nagy-Lajos, Don Juan nyomdokain élni halni akar 
oly ügyért, melyért az Isten fia halt meg legelső. Nem 
adatott meg neki , hogy mint vértanú meghaljon, élt mint 
hitvalló, meghalt mint szent. Etsi gladius persecutors caput 
ejus non abstulit, palmam tamen martyrii non eripuit. 

Juchault de La Moricière Leo szeplőtelenül tiszta jel-
lemét azok is hirdették, akik magas vállalatát kárhoztatták, 
mivel nem értették. Quodcumque ignorant, blasphémant, 
mondja az irás. Annyi győzelmek után biztos vereségre 
menni, előttök megfoghatatlan, sőt esztelenség volt. A siker 
imádói igy gondolkodnak, mivel minden kötelességet feled-
nek. Igen, a kereszt botrány volt a zsidóknál, ostobaság a 
pogányoknál. Nagy volt Moricière az afrikai hadjáratokban, 
nagyobb lett a pápai seregek élén. Az egyháznak felajánlott 
szolgálata életének legdicsőbb pontja, mivel nem hazájának 
nagyobbitásaért, hanem a kereszténység becsületeért, leg-
főbb javaiért húzott kardot. Az Isten legszentebb, az egyház 
legmagasztosabb ; akik értté harczolnak, halhatatlanok lesz-
nek, mint az egyház, mint az Isten. 0 Castelfidardónál, An-
conában le nem győzetett, hanem elnyomatott ; s kik elnyom-
ták, becsületben vele nem mérkőzhettek. Az ügy nagysága, 
melynek szolgálunk, az eszközök becsületessége, melyekkel 
élünk, tesz mindenkit nagygyá. Castelfidardónál Moricière 
nagyobb volt, mint Constantine (1837), Mouzaia (1840) Tag-
dempt, Mascara (1841), Isly (1844) mellett vívott diadalmas 
csatákban, nagyobb, mint 1847-ben, mikor Aumale herczeg 
névleges vezénylete alatt Abdel-Kadert elfogta. Mit tet t 
Afrikában, mint szabaditotta meg nemzetét Cavaignaccal 
1848-i juniusi napokban, a nemzet jelenleg nem emlegeti, 
mivel a hatalmasnak lábainál fekszik; de mit a szentszékért, 
az egyházért tett, 5, 10, 100, 1000 év múlva is híven fogják 
beszélni. A religio mindent föntart, mindent dicsőit. Mori-
cière egykori hadi foglya, Abd-el-Kader augustus, september-
ben azon császárnak költségén diadallal utazott Franczia-

2) L a révolution comme autrefois 1' islamisme, ménace aujourd'ui 1' 

Europe, et aujourd'ui, comme alors, la cause de la Papauté est la cause de 

la civilisation. 
3) S. Ambr. orat. de obitu Valent, n. 2. p. 248. 



országban, aki Moricièret 1852 dec. 2-án éjjel békés laká-
ban elfogatta, Mazas, Ham tömlöczeibe hurczoltatta, végre 
számkivetette, haldokló fiához menni nem engedte, mivel 
Moricière sem esküt szegni, sem esküszegést helyeselni 
nem akart. Abd-el-Kader dicsőségben, Moricière feledésben, 
ez a földi dicsőség változó folyása : de mióta Castelfidardó-
nál minden hadi törvények ellen elnyomatott, Moricière hal-
hatatlan, felejthetetlen. In memoria aeterna erit justus, et ab 
auditione mala non timebit. 

„Egyike azon polgároknak, irta Opinion Nationale, 
kiknél a jogosság és a becsület életszabály." „Tetteiről kü-
lönböző Ítéletet hozhatunk, de becsületességét, jellemének 
tisztaságát senki sem fogja tagadni," igy irt Temps. „Egy 
becsületes emberrel kevesebb van Francziaországban, igy irt 
Epoque. Hitét, meggyőződését az utolsó perczig megtartotta. 
Hány ember van mai nap, kiről ezt mondhatnók ?" „Bámu-
latos katonai tulajdonait, érzelmeinek egyenességét, meg-
győződéseinek becsületességét mindnyájan elismerjük," igy 
ir France politique. „A katholikusok soha sem feledik el 
Castelfidardót és Anconát, igy ir Gazette de France. La-
moricière tábornok keresztény szerénységgel viselte a sors 
sanyaruságait, várván kedvezőbb napokat a szentszékre, de 
hogy ezeket lássa, az nem adatott meg neki." 4) Meghalt, 
mint a nagy férfiak rendesen szoktak meghalni, a szent ügy 
diadala előtt. Hogy égi jutalma nagyobb lehessen, a földi ju-
talom megtagadtatott tőle. Hogy hitét az isteni gondviselésbe 
a halál perczeiben gyakorolhassa, az Isten végzeteinek titkai 
e földön nem nyil takmeg előtte. Fides sperandarum substan-
tia rerum; ezen hitben, hogy a szentszék, az egyház győzni 
fog, neki meg is halni kellett. Justus ex fide vivit, in fide 
moritur. 

Született 1806. február 5-én Nantesben, 1830. nov. 1-én 
az első zuavezred kapitánya lett a megkezdett algieri had-
jára tban; 1835-ben ezredes, 1840-ben tábornok, 1845-ben 
Algier kormányzója, 1847-ben Algier meghóditója, békítője. 
A politikai pályán 1846-ban párisi képviselő, 1848-ban jun. 
28-án hadügy minister ; ezen év nov. 27-én irta Carrelet tá-
bornokhoz, ki Civitá-Vecchiába 3000 emberrel küldetett, az 
utasítást, hogy mindenek előtt a pápa személyét biztosítsa, 
ha lehet, kis seregével Romába vonuljon, ha pedig seregét 
elégtelennek fogja látni, a kormány elégséges erőt fog kül-
deni e czélra. A romai hadjárat, mely 1849-ben Bonaparte 
Lajos kormányzása alatt megtörtént, az ideiglenes kormány 
által, különösen La Moricière hadügyministersége alatt kez-
detett meg, a dec. 10-én választott elnök csak La Moricière 
tervének vonalain haladott ez ügyben. La Moricière nov. 
27-én küldte Carrelet tábornokot Civitá-Vecchiába, nem 
tudván még, hogy a pápa nov. 26-án hagyta el a Quirinalt, 
s Gaëtàba menekült, s 27-én tiltakozott Mamiani, Galetti, 
Sterbini stb. dcmagogok minden tettei ellen. Mit érzett, mit 
akart azonban La Moricière, mily ragaszkodással volt a 
szentatyához, és a szentszék ügyéhez, daczára a nem legjobb 
neveltetésének az iskolákban, már akkor kimutatta : midőn 
tehát a pápai hadak vezérségét elfogadta, csak elvéhez, s 
meggyőződéséhez hiven maradva, folytatta, mit 1848-ban 
egészen más helyzetben kezdett. Anconában a nagyobb erő-

*) Union 257 sz. 14 sept. 1865. 

nek engedve, az elárult szentügyhez hü maradt, prouzeli 
kastélyába vonulva, a pápai hadak fővezére maradott. „El-
árult szentügy ;" mert midőn Cavour sept. 7-én küldte Mi-
nervát Romába az ultimatummal, sept. 8-án Masi piemonti 
ezredes már Umbriába betört, sept. 11-én, mielőtt Antonelli 
nemes válasza, épen ezen napról irva, Turinban ismertetett 
volna, Cialdini Henrik hadi kiáltványát Rimini főhadi szál-
lásáról kihirdette : ,a korhelyek csoportja ellen vezetlek ti-
teket. ' 5) Europa legnemesebb családainak fiai neveztettek 
igy. Ugyanazon nap Cavour s Farini kiáltványa is kiadatott 
a sereghez : „Bevonultok Umbriába, hogy az erkölcsi rendet 
helyreállítsátok." ®) — „Elárult ügy," mivel, midőn a pie-
monti hadak Castelfidardo alá vonultak, Grammont franczia 
nagykövet az anconai franczia consulhoz ezen nevezetes 
sürgönyt küldötte : „a császár irt a piemonti királyhoz, hogy 
ha a piemonti seregek a pápai területet megtámadják, ő 
kényszerítve lesz ellenállni ; a rendeletek megtétettek, hogy 
Toulonban elégséges hadi erö hajóra szálljon." 7) Oda volt 
irányozva minden, hogy a pápai seregek helyt álljanak, s 
lemészároltassanak. Azonban a francziák császárja, Magenta 
és Solferino győzője, csak oly ellenállást értett, amilyet bár-
mily asszony az utczán is tehet, t. i. szóval, ha mégis ilyen 
ellenállás is megtörtént, mert Cialdini Chambéryban a csá-
szárral beszélve a pápai seregek ellen indult. Ezen császári 
és királyi eljárásra irta Times : ,,a becstelen eszköz, habár 
anyagi hasznot is hoz, halálos döfést ad azon ügynek, melyet 
igy védünk. Nincs győzelem, mely azon lelkiállapotot egyen-
súlyozhatná, amelyben magunkat nem becsülhetjük." 8) La 
Moricière, mint elnyomatott tábornok, Castelfiderdónál ma-
gasabban, dicsőbben állott, mint III . Napoléon, mint Victor 
király ; nincs becsületes ember, aki Lamoricière nevét az 
anyagi győzők nevével és jellemével felcserélné. Az igazsá-
gos ügynek csak igazságtalanul, s hozzá még nemtelen esz-
közökkel lehet megdöntetnie. 

A halottnak teste Prouzelből Parisba, innen Nantesbe 
vitetett, hogy a családi sírboltba Saint-Philibert-de-grand-
Lieuben letétessék. Mindenütt püspökök, káptalanok fogad-
ták a holttetemet, kivéve Parist, hol tévedés történt, késő 
jővén meg a tudósítás. Az ünnepélyes requiemek nemcsak 
Romában, nemcsak Francziaországban, hanem a világ több 
országaiban is meg fognak tartatni. A német katholikusok 
nagygyűlésén,megtudván e halált, azonnal mindnyájan felkel-
tek, s a halottért ,Mi atyánk'-ot s ,Üclvözz légy'-et mondtak. 
A francziák szokása szerint a sírnál Trochu és Quatrebarbes 
tábornokok, egykoron szárnysegédjei s mindig barátjai, szó-
nokoltak. „Az afrikai hadjáratban, mondá Trochu, ő a hirnek 
teljes fényében volt, melyet magának hadi szolgálataival 
szerzett, s melyet a siker növesztett, a fiatal kor magasztossá 
tett. Előttünk ő a jelennek embere volt, de egyszersmind a 
jövőnek is, s a mi képzeletünk nem tudott határt szabni az 
ő pályafutásának. O maga is érezte, hogy őt egy erő löki 
előre, mely kivüle volt, de melylyel ő rendelkezett ; s ez a 

5) „Vi conduco contro una masnada di briachi stranieri ." — Adria-
tico 210 szám nov. 11-én 1860. 

6) Armonia sept. 16-án 1860. 
') „II (a császár) sera forcé de s'y opposer ; des ordres sont déjà 

donnés pour embarquer les troupes à Toulon." 
8) Annales T . 1. p. 124. 
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szerencse volt. — Elérkezett azonban egy nap, melyet min-
den szerencsés embernek előre kellene látni, de rendesen 
nem lát, — a szerencse elhagyta őt. Ez akarta, hogy az ügy-
től, melynek élt, eltávolittassék, hogy a magas hely, melyre 
erényei emelték, tőle elvétessék, hogy magányos élete, hogy 
atyai szive a családban kegyetlen csapásokkal feldulassék. 
Ily probáltatásokra várta őt a Gondviselés. Moricière átadta 
magát az isteni gondviselésnek, neje erényeinek, ajtatossá-
gának, önfeláldozásának befolyását érezve. Keresztény hité-
ben kereste vigasztalásait azon sanyarúságok között, melyek 
reája törtek. Akik őt a szerencse napjaiban dicsőitették, el-
tűntek, mások pedig kicsinyiteni törekedtek. Moricière bé-
késen hallgatta tettei és szándékai fölött az Ítéleteket. Mikor 
önzetlenül s ritka önfeláldozással, daczára a törekvés nyilvá-
nos elégtelenségének, melyet jól ismert, nevét és kardját a 
pápának felajánlotta, mivel a religio hanyatlásában a társa-
dalmi rend hanyatlását látta, nagyra vágyásról vádoltatott; 
mikor az egyenetlen harczban elnyomatott, kigúnyoltatott. 
Most korán meghalt, gyászban hagyva oly családot, mely 
mindnyájunk rokonszenvére érdemes ; meghalt, miután a 
világnak a földi dolgok változásairól saját életében oly szép 
példát hagyott. — De a te életed, tábornok, más oktatást is 
ad. Az utolsó ezredek, melyeket te vezettél, gyenge erővel 
mentek az erős ellen, a tisztelet, mely nevedhez van csa-
tolva, minden becsületes emberek előtt nagy lesz, bármily 
hitűek legyenek. Életed fájdalmas dráma volt. Az Isten el-
hívott magához, mert hittél és szenvedtél. Koporsódnál fia-
talságom hadi emlékei élednek fel bennem s elnyomnak ; de 
látván boldog létedet, lelkem kiderül. Kettős minőségemben 
veszek tőled búcsút, s igérem, hogy a hadfiak és a brétonsok 
örökké megemlékeznek rólad." Végre kezeit a koporsóra 
tevén Trochu mondá : „Esküszünk eme koporsónál, mely 
azonnal bezáratik, hogy ugy fogunk élni és halni, mint La 
Moricière,föláldozó katholikusok és brétonsok." l ü) 

A romai hivatalos újság egyszerű, de örökre emlékeze-
tes szavakban hirdette e gyászos halált, a szentszék érzel-
meit tolmácsolva. Legszebb, legdicsőbb sírfölirat, a szent-
szék által nyilvánított hála és dicsére't. Minden elmúlik, a 
szentszék szava marad. A kőföliratokat lerágja az idő ; de 
akinek emléke a katholikusok szivére van fölírva, azon em-
lék örökös. 

Manifesta est autem nunc per illuminationem Salvato-
ris nostri Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illu-
minavit autem vitam et incorruptionem per evangelium. n ) 

BARANYA, sept. 20-án. (A szathmári egyházmegyé-
ből.) A kárpátok aljáról és tövéből irok ; a nagy magyar 
róna sarkpontján állva fuvom a kárpáti kürtöt és hangozta-
tom mindenfelé : „Kárpátoktól Adriáig zengjen a körének : 
adjon Isten szebb jövendőt Árpád nemzetének !" S ha Isten 
kedvez életemnek, annak idejében mindig elmondandom a 
fölemlitésre méltó eseményeket egyházi életünkből. Nehéz 
ugyan a föladat, melyet magamra vállaltam, mert sok a mon-
dani való ; de talán megbirkózóm vele *) Távol attól, 
hogy a régi tudósokkal tartanánk, kik sokat törték fejőket 
az idő meghatározásában, anélkül, hogy czélt értek volna, 

, 0) Union 261 sz. 19 sept. 1865. 
» ) 2 Tim. 1. 19. 
*) Kétség kivül nagyobb föladattal is.Szerk. 

inkább szent Ágostonnal mondjuk : „Quid est tempus ? sí 
nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, 
nescio," mert erősen hiszszük, hogy attól függ minden ho-
gyan ? és mire használjuk azt föl ? mivel hiába ! csak igaz 
marad mindig: „Qui habet tempus, habet vitam." Azért 
„dum tempus habemus, bonum operemur ; veniet nox, ubi 
nemo poterit operari ;" annál is inkább, mert az idő drága 
kincs, és pedig olyan, mely minden kincsek fölött áll. 

Damna fleo rerum, sed defleo damna dierum ; 
Rex poterit rebus succurrere, nemo diebus. Ezeket 

tart ják szem előtt vidékünk lelkipásztorai is, azért ernye-
detlen buzgalommal működnek, és minden alkalmat fölhasz-
nálnak az egyház java- és fölvirágzásának előmozdítására, 
a kath hitélet kifejlesztésére, a vallásosság és erkölcsösség 
megerősítésére. Fölhasználják a bölcs útmutatást, melyet a 
kath. egyház ad számunkra, hogy jól töltsük az időt, midőn 
a kegyhelyek látogatására hi föl bennünket és teljes búcsút 
ad mindazoknak, kik töredelmesen meggyónva és megál-
dozva félelem- és rettegéssel munkálják leikök üdvét (Phi-
lip. 2, 12.); mi annál inkább szükséges, mivel az igaz is 
hétszer esik el napjában. (Prov. 24, 16.) Igen, minden áron 
arra törekednek, hogy a gondjaikban bízott hiveket az örök-
életre vezető útra tereljék, s azon mindvégig megtartsák. 
Es ez helyesen van igy ! Hora est iam nos de sommo sur-
gere ! . . . mert különben azon uton járunk, melyről nincs 
többé visszatérés, (Job. 16, 23.) kivált napjainkban, midőn 
lia fontolóra veszszük a multat és jelent, nem titkolhatjuk 
többé aggodalmainkat a kétes jövő felett. De hála a min-
denható Istennek, ha sokat faradnak is lelkipásztoraink, nem 
csüggedhetnek el a nehéz munka súlya alatt, mert áldás és 
siker koszorúzza fáradalmaikat. A nép még erre mindenütt 
erősen ragaszkodik kath. hitéhez, és mélyen erkölcsös érzü-
lettel bír. A templomba szorgalmasan jár, s a teljes búcsú-
ban részesülni legfőbb óhaja, nem is mulasztja el fölkeresni a 
búcsuhelyeket Igy a többi között august. 15-én, N. b. asz-
szony napján, Császlóczon szinte igen szép számmal gyűl-
tek össze, hol valóban példásan és megható ájtatossággal 
végezték az istenitiszteletet. Mindannyian meggyóntak és 
megáldoztak, s ami különösen kiemelendő a szt. áldozás 
alatt a legszabatosabban, sőt mondhatni elragadó szépen éne-
keltek. A magyar szt. beszédet nt. Márton Alajos kis-ráthi 
plébános ur tartotta, melyben népies nyelven buzdította 
őket Magyarország királynéja erényeinek követésére. A tót 
ajkuakat pedig nt. Bugyis András szerednyei plébános ur 
serkentette az Isten anyja iránti forró tisztelet és szeretetre. 
A fény és rend, mely csak emelte a buzgóságot, fényes ta-
núbizonysága volt nt. Kroó Vida helybeli plébános ur fárad-
hatlan buzgóságának, melylyel hívei lelkiüdvét munkálja. 
August. 20-án szt. István király ünnepét szinte igen fénye-
sen ünnepeltük, mindenütt, és forró szívből fakadt imákat 
röpiténk hozzája, hogy legyen szószólónk, s könyörögjön 
érettünk és magyar hazánkért Istennél. — September 17-én 
pedig Ungvárott fényes és lélekemelő szertartás végeztetett. 
Ugyanis Szabó Márton, mintegy 26 éves izraelita átlátva 
azt, hogy a kath. hit az egyedül üdvözítő, azért a kath. egy-
ház kebelébe tért. „Tenmagadért teremtetted oh Uram ! az 
én lelkemet, s nem talál nyugalmat, mig benned meg nem 
nyugszik," mondja igen helyesen sz. Ágoston. Ilyen benső 
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gondolat által ösztönöztetve jelentette magát Szabó Márton, 
s miután a helybeli káplán — nt. Laurenszky Ferencz — 
által kellő oktatást, tanítást nyert, 17-én vette föl a szent 
keresztséget. Nem mellőzhetjük ez alkalommal, hogy ki ne 
emeljük t. Mislinszky József központi főszolgabíró és édes 
neje, mint keresztapa és anya, vallásos buzgóságát és fárad-
hatlan igyekezetét, melylyel az ünnepélyt emelni és emlé-
kezetessé tenni szíveskedtek. Legyen öntudatuk szép és ne-
mes tettök jutalma. — I t t önkénytelenül is eszünkbe jut , 
mily igaza volt aranyszájú szt. Jánosnak, midőn mondá: 
„Ecclesia luna dicitur, quae ereseit in sanctis, decrescit in 
peccatoribus," mert ugyanis néhány hónappal ezelőtt egy go-
nosz és erkölcstelen életű katholikus apostatált, miről elég 
legyen ennyit mondani „nec nominetur in nobis," de ezen 
egy eltévedt juh helyett hat protestáns és egy izraelita tért 
az egyedül üdvözítő kath. hitre. Mondjuk azért szivünk mé-
lyéből : „Confitemini Domino, quoniam bonus : quoniam in 
saeculum misericordia eius." (Psal. 117, 1.) Lehetetlen is föl 
nem kiáltanunk : „ 0 altitudo divitiarum sapientiae, et seien -
tiae Dei! Quam incompresensibilia sunt indicia eius, et in -
vestigabiles viae eius!" (Rom. 11.) Igen, „Benedictas Deus, 
et pater Domini nostri I. Chr, pater misericordiarum, et 
Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribula-
tione nostra." (2. Cor. 1.) Említésre méltó még az is, hogy 
itten protestáns atyánkfiai igen szorgalmasan és számosan 
já rnak a búcsúkra. S ha ezért a „fölvilágosodottak"-nak gú-
nyolt uracsok korholják és kinevetik őket, mi nagyon ter-
mészetesen r i tkán marad el, akkor azt válaszolják : „Ha az 
u raknak lehet bálokba, színházba és fürdőkbe járni , hol 
csak a testnek szolgálnak, miért nem mehetnénk mi bú-
csúra, hol lelkünk üdvét munkáljuk, s Is tennek szolgá-
lunk !" E t haec meminisse iuvabit ! 

Ilrabovszky István. 

VEGYESEK. 
A nmlgu s főt. nagyváradi 1. sz. püspök ur ötvenéves 

áldozárságának emlékére készített két rendbeli versezet kül-
detett be hozzánk. Mind a két versezet a fiúi szeretetés hála 
érzelmeit tolmácsolja, melyek a nagyváradi megyei papságot, 
híveket, mondhatjuk a megye határain kivül száz meg száz-
ezreket betöltött e napokban. Mindnyájan egy szívvel, egy 
lélekkel mondjuk : „Özvegyek, szegények, árvák — ötven 
éve áldanak, —lépteid nyomán magasztos — müveid virágza-
nak. — Pásztorunk ! aranymisédre — gyűltek egybe híveid, 
— áld meg őket, esdekelnek — térdre hulva gyermekid ! — 
„Ötvenéves áldozárnagy ! — lépj az üdv előhonába, — légy 
tovább is Jézusodnak — léleküdvben munkatársa! — Kérd 
az Istent, szentegyházát — védje és emelje kar ja , — e 
megyére, népre, honra — szálljon égi szent malasztja."! 

Főt. Simon Endre esperes s nyíregyházi plébános ur, az 
ottani ez évben teljessé lett elemi iskola negyedik osztályába 
szükséges tanítói állomásra csődöt hirdetett. 

Oct. 1-én vezettettek be az iskolanénék a modenai 
uralkodó herczeg V. Ferencz ő fönsége által alapított, min-
den szükségesekkel dúsan felszerelt sárvári leányiskolába. 
Az építés, felszerelés és a bevezetés teendőivel főt. Kristóffy 
Gyula ő fönségének udvari káplánja s pápa ő szentségének 
kamarása volt megbízva. 

E g y jó plébános ur következő sorokat küldött hozzánk : 
Csekély jövedelmemből az oroszhraboczi leégett g. kath. 
templom felépítéséhez névtelenül 3 frt tal járulok, azon ohaj-
tásom mellett, hogy akik több jövedelemmel rendelkeznek, 
serkentve érezzék magokat, többet adományozni, akkor , 
midőn a szentügy követeli, s mintegy alkalmat nyúj t , az 
egyháznak irányunkbani szeretetét némikép viszonozhatni. 

Nmlgu báró Bach S. romai nagykövetről kerek hatá-
rozottsággal mondják a lapok, hogy romai nagykövetségi 
legdíszesebb állomásáról lemondott volna. Örülnek sokan, 
kik ri tkán szokták tudni, mi az, amin örülnek. Nem vagyunk 
hivatvák a báró ur dicséreteinek megírására, gáncsolására 
pedig még kevesebbé. Elég említenünk, hogy az országlási 
rendszert, melynek ő kezelője volt, azok tették szükségessé, 
azok is idézték fel, akik ezen lemondáson örvendeznek. A 
báró nem hozta létre az 1849—1859 i helyzeteket, hanem 
már létben találta, s min változtatni nem tudott, azt indpon-
tul vette ; az országlási módot sem ő találta fel. — Hogy 
Romába kívánkozott, ez csak személyét a ján l ja ; a földi 
pálya változásain ott elmélkedhetett, mi az egyedüli állandó 
e világon, ott ismerhette, mi a legszentebb, ott találhatta fel. 
Hogy nagykövetségi pályája sima és csendes volt, ez is 
csak a bécsi visszavonulási politikának a következése. Ha 
Bécsben nem akar tak semmit tenni a romai, olasz kérdésben, 
a nagykövet sem tehetett. Előttünk igaz, hogy Bach kor-
mányzása alatt adatott vissza a nem magyar tartományi egy-
házaknak a szabadság, hogy a szentszéknél és a romai nép-
nél tisztelt személyiség volt. 

Nagy-Ölvedet nagy tűzvész látogatta meg ; a károsul-
tak segítségére a helybeli főt. plébános ur, R. L. mint atya, 
többekkel együt t mindent megkísértet t ; folyamodványa az 
esztergomi fömegyei káptalannál kegyes fogadtatást talált, 
(de mily szükség, mily szegénység folyamodik ide foganat-
lanul?) s az innen kapott 100 frtot azonnal felosztotta a ká-
rosultak között. Bis dat, qui cito dat. 

Szűz Mária társulata május hónapban Beilanger a tya 
vezénylete alatt öt missionariust küldött Uj-Orléansba : Hols-
wack, Binsfeld, Maria-János, József, Antonin papokat és 
a tyákat . Uj-Calenodiába pedig kettő küldetett : Beaulieu és 
Vincze atya. 

A Szent-Maria nevű madagascari missio épületjeit j an . 
11 és 12-én a borzalmas szélvész ledöntötte. — Az örmény 
missio Erzerumban pedig Salviani püspökét halál által jun . 
5-én elvesztette. A temetés fényes volt, a consulok mind 
jelen voltak. Ignácz atya a syriai missio papja april 22-éa 
meghalt. 

Az alexandriai irgalmas-nénék egyike igy ír : „Van a 
városban egy görög-nem-egyesült milliomos, aki látván, hogy 
a szakadárokat is ugy ápoltuk mint a katholikusokat, kül-
dött nekünk 1500 f r anko t ; a basa pedig 20,000 frankot. 
Sok török cholerás volt ápolásunk alat t ." 

Christianiában a reformatio óta első templom szentel-
tetett fel Studach orthosiai püspök által jun . 11-én. A felszen-
telés segédszolgálatját Lichtté gottenburgi és Bernard Stock-
holmi plébánosok végeztek. A templom Studach apostoli 
helyettnöknek köszöni létét, befogad 500 személyt; adja az 
Isten, hogy minél hamarább szűk legyen. Amint a templom 
épülni kezdett , csak 30 katholikus volt Christianiában, ma 
száznál több van. 

Athenében szent Diénes tiszteletére april 4-én egy 
kath. templom szenteltetett fel Alberti syriai püspök, s apos-
toli helyettes által. A templom a romai Propaganda költsé-
gén épült. 

A mexioi császár a mechitarísta atyák triesti templo-
mának ezer ftot ajándékozott ; báró Eötves József urnák 
pedig a guadelupi rend nagykereszt jét küldte. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Pesten, october 7-én. II. Félév. 1865. 
TARTALOM : Lelkipásztorok. — Egyházi tudósítások. 

— Irodalom. — Vegyesek. 

Lelkipásztorok ! 

Korunk pusztító szelleme sehol sem dühöng 
veszélyesebben, mint a hit birodalmában. A modern 
szabadság örve alatt lappangó hitetlenség, eme ré-
mületes orkán, mely trónok megdöntésén, király-
gyilkolásokon, polgári és egyházi törvények felfor-
gatásán, antipapalis eszmék kivitelén, a világegyház 
tiszteletreméltó feje iránti forró szeretet s ragaszko-
dás kihűlésén reméli diadalünnepét ülhetni, a rom-
bolásnak gyújtó anyagát egyelnie a hivő nép közé 
hinteni erőködik. Mint egykor az apostata Julian 
ki akarta irtani az általa úgynevezett Nazarenus 
tudományát, fel akarta épiteni Jeruzsálemet, hogy 
a szent jóslatokat meghazudtolja: ugy indulnak a 
conspiratio hitetlen főnökei is a catholicismus kiir-
tásában. Filii desaeviunt in viscera sanctae matris 
Ecclesiae. Törekvésök nem egyedül egy térre szo-
ritkozik. Ok a hitetlen bölcseimi elvek fáklafényé-
nél kapott lángot szerte dobálják, s elborítják, in-
fascinálják a könnyen hivők sziveit a conspiratio 
és furakodási elveket örökön élesztő parázstüzével. 
Valóban metsző fájdalom fut végig szivünkön, ha 
meggondoljuk, hogy a hitetlenség árja, ha tehetné 
— habjai alá temetné a religio gyöngéd kötelékeibe 
fűzött sziveket is ; és a vallástalanság özönvizének 
vad rohamával elsodort halandó, hogy a világten-
ger szilajul fölcsapongó hullámai közt akadéktala-
nul, s kényelmesen lejthessen át élet csolnakával, 
piszkos kezekkel ragadja ki kebeléből a hit, remény, 
és szeretet örökbecsű drága köveit, s vad öröm ki-
törése közt veti az örvény mélyébe. Generatio per-
versa est, et infideles filii. Immolaverunt daemoniis, 
et non Deo, diis, quos ignorabant. Oh hol a búvár, 
ki ezen rémületes feneketlenségbe leszállván, a gyön-
gyöt sérületlentil fölhozza? Et transivi, et ecce non 

erat, et quaesivi eum, et non est inventus locus ejus. 
Pedig nekünk, kik Isten kegyelméből Sión falaira 
állittatánk, egyikfő-főtisztünk szüntelen körüljártatni 
vizsga szemeinket, nehogy a rosz szellem min vét-
künk miatt pusztítson benne, s ragadományozzon, 
hanem inkább minden erőteljes életnek indulva, vi-
doran tenyészszen, s virágozzék. Kétségkivül most, 
midőn a hitetlenség fiai arczuk undokságát a hivő 
népnek mutogatják, hogy a szem hozzá szokjék, 
most, midőn az erkölcsi láthatáron annyi aggály, 
annyi hányattatás mutatkozik nekünk, kik az Ur 
szolgáinak hivattatunk, majdnem az a hivatásunk, 
mi hajdan a kereszténység kezdetében a világ apos-
tolainak jeleltetett ki : t. i. a legmélyebb erkölcste-
lenség- s társadalmi romokon hirdetni az evangeliu-
irot, vagyis a társadalmi és családi élet omladvá-
nyait eltávolitani, a hitetlenség sivatagjait és mere-
vültségét megeleveniteni, benépesíteni. Fosztassunk 
meg bár mindentől, mit a világ irigyelhet, vándor-
botunkat kezünkbe véve, jár juk be a kétségbeesés-
nek minden helyeit, téritsünk, vigasztaljunk, s hozzuk 
vissza Jézus ölébe az elveszett nyájat . Ki hiva-
tását szereti, föltalálja azt mindenütt, annak életében 
nincs egy üres pillanat is, sem oly nagy akadályok 
nem léteznek, melyek őt saját tisztének teljesítésétől 
elriasztani képesek volnának. Ne nyugodjunk tehát 
addig, mig maga a nép átalában, vagy annak tete-
mes többsége tettleges bizonyságot nem nyújt egész 
életében, istenes s egészséges műveltségéről; sőt ha 
lehet, a nép maga kész, és képes legyen szemökbe 
mondani a csábítás fölvilágositóinak, hogy nagyon 
köszöni a jó (?) tanácsot és akaratot; — de az 
erkölcsi örök törvényeket tekintve, illőbb inkább 
Istennek engedelmeskedni, mintsem az embereknek. 
Igen, érezze a nép e szavak hatását „nálad van az 
életnek kútfeje — oh Isten, s a te világosságoddal 
látjuk ezentúl a világosságot." (Zsolt. 26, 10.) 

Ez okért mindenek előtt az alapföldnek, mely 
a gyermeki kebel, a jó szellem minden hasznavehető 
szereivel szükség jól kimíiveltetnie és nemesittetnie, 
hogy a hitnek belevetett magva erősen meggyöke-
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resedvén, s felnőttével a bérezek százados tölgyekint 
bátran megküzdvén a viharok duló hatalmával, 
rendületlenül emelje föl az égnek diadalmas tekinte-
tét. — Ne feledjük, hogy az ifjúkor hasonló a vi-
rágkerthez, benne az érzelmek mindannyi virágok, 
melyeket a költőiség tündér napsugárai bokrosán 
fakasztanak föl a fogékony sziv terén. A lélek ra-
jongó méh, mely virágról virágra szállong, s behat 
a virágkehelybe, hogy fölhozza annak mélyéből a 
mézanyagot, s rakjon magának élvezetpalotát, hogy 
majdha lekötve tartja a vénség zúzmarája, ebben 
találjon élvet tápszerül. Ámde a virágokat gyakran 
mérges pók hálózza be, s megmérgezi annak méz-
porát, honnan megtörténik, hogy a tapasztalatlan 
méh besziván a gyilkoló szert, elvétett munkásságá-
nak áldozatává lesz. Azonban ez nem történhetik 
ott, hol a virágkertet gondos kertész ápolja, ki min-
den virágot tisztán tart, és az ártalmast eltávolitja, 
a gyengéd plánták töveit szorgalmasan öntözgetvén, 
s a lankasztó nap hevétől megóván . . . Mondjam-e, 
hogy ily ápolási föladat a gyermeki kor körül, 
nemcsak a gondos szülék, de a lelkipásztor vállaira 
is nehezül? Sinite parvulos ad me venire, talium 
est enim regnum coelorum. Költsük fel tehát mindenek 
előtt az ártatlanság liliomával ékeskedő fiatal szi-
vekben a vallásosság tiszta érzetét. Őrködjünk. Érez-
tessük, hitessük el a fiatalsággal, hogy a zajongó 
világ csábos alkalmai közt mindig az erényt tekint-
sék főpontul, mely körül és felé irányuljanak min-
den vágyaik és cselekvényeik. E mellett pedig a 
szülőket abbeli igazság elismerésére vezessük, mikint 
a kath. egyház a fiatal nemzedék nevelését nem a 
divatszerii hajlongások, betanult szójárások, s felüle-
tes tudományban helyezi, hanem az értelemnek és 
szivnek keresztény szellemű kiművelésében, vagyis, 
hogy az ész a szivvel s ez viszont amazzal mindig 
egyensulyu hatással működjék; mert a kath. egy-
ház a nevelés terén minden időben e vezéreszmét 
tartá, s jelenleg is tartja szeme előtt : hogy veszve 
van ott a kebel csende és boldogsága, hol az ész 
túlmüvelt, s a sziv tévutakon csapong vágyaival. 
Scientia absque virtute calliditas est potius, quam 
sapientia, mondja Plato, a pogány bölcs. (Folyt.) 

Malocsay Gáspár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 4-én. Marshall Tamás munkáját ismertet-

tük már, midőn „Keresztény missiók" czimü könyve első 
kiadásban megjelent ; most a második kiadásról is, melyet 

ujabb adatokkal tetemesen bővített, szólhatunk valamit. A 
hitküldéri tudósítások, tud juk , kegyes olvasóinknak igen 
kedvesek. 

Marshall könyve olyan, melyet végtelenig lehet bőví-
teni. Az adatok nem hogy hiányoznának, inkább nehézséget 
szülnek, hogy melyeket válaszszuk ki a számtalanból, az 
ujabbakat vagy a régieket. Nem csuda tehát, ha minden ki-
adás bővített leend. 

A könyv nagy hatást tett. Bossuet „Variations des 
Eglises protestantes" munkája mellett első áll ugyanazon 
czélra. Bossuet és Marshall egy tételt bizonyítanak, hogy a 
prot. felekezeti községek nem lehetnek az isten igaz egy-
háza; de a bevitatás kettőnél egészen más, habár mindket-
ten, Bossuet és Marshall, történetből merítik adataikat. 
Bossuet bevitatása ez : az igazság változhatatlan ; de a prot. 
felekezetek symboluma mindig változik : tehát . . . Marshallé 
pedig : az igaz egyház életerővel bir Krisztusnak fiakat 
szülni ; de a prot. felekezet soha semmit nem szült, sok erő-
ködéseinek daczára nem is szülhetett : tehát . . . A történet 
mindkettőre adatokat szolgáltat ; Bossuetnek : audimus con-
fitentem ; — Marshallnak : videmus operantem, vagy inkább : 
multa operantem, nihil perficientem. A borzalmas terméket-
lenség a prot. missiók oly átka, hogy Hollandban már arról 
tanakodnak, kell-e még tovább is erre pénzt vesztegetni ? 

E czélból Marshall világutazásainak tapasztalatait, 
a protestáns irók vallomásaival együvé gyűjtötte, osztályozta, 
rendezte, példás mérséklettel előadta. Nála a történeti ada-
tok szólnak, nem pedig ö maga. O a világ minden részein 
körülhordozza a fig^fflmes olvasót : rámutat a mesésnagy-
ságu prot. hitküldéri intézetekre Európában, Amerikában, 
keresvén, mi ezeknek sikere ? azt találja, hogy mig a kath. 
hitküldérek csekély, sőt majdnem semmi földi eszközökkel 
ellátva, a pogány népek között bámulatos hódításokat tesz-
nek : addig a prot. hitküldérség az ő roppant készültsége 
mellett a pogány népeknél egy békát sem tudott kihúzni a 
tóból. A protestantismus apostasia által lett, tovább nem ter-
jeszkedett, egy nagy elmét sem nyert meg sehol, sőt még a 
pogányok műveletlen elméjét sem képes meghódítani. 

Nem is lehet másképen. Nem tekintve az isteni ma-
lasztra, mely egyedül térit, nézzük a földi czélokat. A kath. 
hitküldérek nem azért mennek Chinába, Indiába stb. hogy 
jövedelmes hivatalt kapjanak, hogy ügynökségeket vive, 
sőt kereskedést űzve, meggazdagodjanak : a kath. hitküldé-
rek ma is olyanok, mint 16-ik, sőt mint első századokban 
voltak. A kath. hitnek természetfölötti malasztjaival, hittel, 
reménynyel, szeretettel felfegyverkezve, gazdagok a sze-
génységben, az önfeláldozó buzgalomban, mindenütt a lel-
keket keresték. Sz. Ferencz, sz. Domonkos fiai már a 13-ik 
században Afrikába mentek, hogy ennek népeit, melyekre 
Noénak átka, „Cham serviet" nehezedni látszik, az evangé-
lium áldásaiban részesítsék. A jezsuiták 16-ik században, 
midőn Európának felét a protestantismus hatalmából kira-
gadták, azalatt Asiát és Amerikát hóditották, több hivet 
nyervén e vad tájakon Krisztusnak, mint amennyi az apostata 
hatalmasok zsarnoksága által elveszett Európában. Chiná-
ban Ricci, Schall, Parennin, Verbiest, Bouvet, Grerbillon ; 
Indiában Xavéri sz. Ferencz, Nobili, Britto, Laynes, Borg-
hèse munkálkodtak, szerencsések levén szenvedni, meghalni 
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Jézusért és a vad népek üdvösségeért. Hozzájok csatlakoz-
ván a capucinusok, ferencziek, domonkosiak, lazaristák, 
16-ik, 17-ik században azon reményre jogosítottak, hogy 
rövid idő alatt egész Asia keresztény lesz. De 18-ik század-
ban a hollandi, svajczi, angol kereskedők pénze, álnoksága, 
rágalma vihart hozott a kelet-ásiai gazdag aratásra. Az uj 
egyháznak vérkeresztséget kellett felvenni, hitét halállal pe-
csételni. A vértanúk mindenütt nagy számmal voltak, a vér 
patakokban folyt. Az üldözésben a hitküldérek és az első 
keresztények béketűrése, a vesztegetésekben önzetlensége, 
az érzékiség közepette sanyarú élete tünt fel. Az egyház 
ingadatlanul állott, az első keresztények erényei mindenütt 
tündököltek. De az ottani üldözésekhez Európában a jezsui-
ták eltörültetése járult, az ásiai hitkiüdéri munka félszázadra 
megakasztatott. Percute pastorem, dispergetur grex. Percus-
sus jesuita, percussus papa, a hitküldérség csak 1830 körül 
kaphatott uj lendületet. 

Mily erős hitük volt azon megtérteknek, kitetszik 
abból, hogy midőn a kath. hitküldéri munka Asiában uj erő-
vel felvétetett, Chinában, Japanban, Tonkingban, Annám -
ban, Indiában, Ceylonban, stb. ezerek és ezerek találtattak, 
kik pap nélkül, templom, szentségek nélkül keresztények 
maradtak, gyermekeiket ker. hitben oktatták. Levágott 
ágak a törzstől, melyek csak önnedvükből élnek ; s dús nedv-
nek kellett ott lenni, hol a ker. család magára hagyatva oly 
soká képes volt megélni. Marshall előmutatja a kath. hitkül-
déri állomásokat, ezeknek állapotját és eredményeit. Asia 
kétségkívül a kath. egyház felé hajlik : a protestantismus 
oly helyet sem foglalhatott, hogy csak némi kis testet mutat-
hasson. Akiket Asiába küldött, azok a hívei, kiket megnyert 
proselytam, fecit pejorem, mivel mig a megtért pogányt fi-
zette, addig jár t a templomba, mikor megszűntek a guinéek, 
megszűntek a pogány hivek is. A szakadár egyházak Asiá-
ban tekintélyöket elvesztették, csak az osmanlik pártfogása 
tartja fönn még őket. Allapotjuk átalában szánandó, önerejök-
ből föntartani sem tudták magokat, annál kevésbé terjesz-
kedhettek. A kath. egyház ellenben megtérítette egész 
Chaldéát, helyt foglalt a nestorianusok és monotheleták kö-
zött, hóditja a bolgárokat, az örményeket, kik, ugy látszik, 
az isteni gondviseléstől a szakadár keletnek megtéríté-
sére vannak kiválasztva ; Syríában, Libanonban a kath. 
egyház mint otthon van, Cochinchinában, Tong-Kingban, 
Coreában, Chinában, Japanban nagy lépéssel tovább halad, 
Afrikának keleti nyugoti partjait birja ; Océaniában a ma-
risták, oblatisták működnek, az irgalmas nénikék mindenütt 
az apostoli munka segédei ; Amerikának benszülött papjai 
szerzetesei a borzalmas háborúban minden sectát fölülmultak 
a feláldozásban, most a déliek a négerek oktatásához fog-
tak különösen, kiket uraik nem engedtek oktatni, nehogy 
emberi méltóságukról felvilágosittatván, uraik ellen fellá-
zadjanak. 

Marshall bevitatásának ereje az,hogy mindenütt a legtü-
relmetlenebb protestánsok vallomásait idézi. Utazók, oecono-
misták, hitküldérek, egyletek hivatalos kimutatásai, ügynö-
kök, elnökök, biztosok stb. beszélnek Marshall könyvében a 
kath. és prot. hitküldéri munkáról. Ezekhez a biblia-társula-
tok ügynökeinek, k ik hitkiildéreknek neveztetnek, önző, 
kereskedő szokásait, a kath. hitküldérek tiszta erényeivel 

szemközt; és ezt ismét prot. tanúságokból. Marshallnál a 
protestánsok Ítélik el egymást, s intik, hogy olyanok legye-
nek, oly termékenységet mutassanak fel, mint a kath. hit-
küldérek. A recriminatiok tárháza e könyv az atyafiak kö-
zött. Az iigyndk megteszi, amire küldetett, életét, nejét, 
gyermekeit őrzi, többet nem tesz ; magzatokat nemz, kincse-
ket keres, kényelemben él ; ez a biblia-társulatok ügynöké-
nek élete. India, Angolország uralkodása alatt, a német és 
hollandi prot. hitküldéreknek nyitva volt ; mit tettek ? az el-
aljasodott hindut aljasságában meghagyták, isteneit imádni 
engedték, bibliát nyomtak kezébe, s a naplóban felirták, hogy 
protestáns. Romlott volt a hindu, romlottabbá vált. Chinában a 
taïping lázadókai barátkoztak, kiket protestánsoknak mond-
tak, Uj-Seelandban a benszülötteket fegyverrel elűzték ; Ma-
dagascarban angol Elliot hitküldér vezetése alatt II. Radama 
királyt meggyilkoltatták ; Törökországban törökebbek a tö-
röknél, a szakadárokat szakadárságukban erősítik, miután 
megnyerni nem képesek. Egyet tesznek sikerrel, s ez, hogy 
mindenütt gyűlöletet keltenek a kath. hitküldérek ellen. É j -
szak-Amerikában legtürelmetlenebb volt, mig Marilandban 
katholikusok teljes szabadságot engedtek a confessioknak. 
A protestantismus hozta be Amerikába, és a függetlensegi 
actában is jogos czimmel ruházta fel a rabszolgaságot : most 
szabadságot kiált a négerre, hogy miután nem oktatta, vad-
ságára hagyja. Az indus benszülöttek kiirtása, ez volt az an-
gol protestantismus hitküldéri munkája Amerikában. 

Muszkaország az ő szakadáros egyházával hasonlóan 
terméketlen. Üldözni, irtani tudja a katholikusokat, de hogy 
a pogányokat téritse, erre komolyan nem is gondol. A moz-
lim, a fetish, a secták egész raja szabadon él Muszkaország-
ban, csak a kath. egyház nem türetik. 

Munkájának végén egy összes átpillantásban még egy-
szer összeszedi Marshall ur a történeti adatokat, tekintetet 
vet az európai állapotokra is, s kihozza : nem lehet igaz egy-
háza Krisztus Jézusnak, mely 300 éven át teljesen termé-
ketlen. Tagadni, rontani tud a ker. hitben, épiteni pedig 
semmit, épenséggel semmit. 

MÁRIA-RADNÁN, sept. 20. Sietek véleményem sze-
rint azon örvendetes tényt, melyet kath. anyaszentegyhá-
zunk, nem csekély hátramaradásban sinlődő román nemze-
tünkre, az elfogadott kath. sz. unió által gyakorol, s épen 
ezen népnek erkölcsi javításában, tudomására hozni. O-ka-
lendarium szerint a gör. szertartású katholicus román nép 
ünnepeli sept. % 0 - á n kisasszony vagy Mária születése nap-
ját. Erre az ünnepre a kizdiai gör. kath. román nép Isten 
megdicsőitésére, a bold. Szűz anyánk Mária tiszteletére és 
segitségül-hivására ide Mária-Radnára ajtatosan zarán-
dokolt. Ki ezen zarándokló népet, mely ajtatos ihlettel, szent 
elmélkedésre gerjesztő egyházi énekkel, egyházi zászlók 
után két sorokban előre menő falusi nemzeti öltözetben 
díszlö leányokkal, utánok az illető lelkész Tyáha ur 12 
ministráns gyermekekkel, több mint 24 tagból, az illető tanitó 
és kántor vezérlete alatt, jól elrendezett chorussal, melyet 
szép és csendes rendezetben követte a többi férfiúk és nők 
csoportozata, ki ezt mondom látta tegnap délután Lippán 
keresztül Mária-Radna felé, a magasztos kolostori templom-
hoz járulni, az meggyőződhetett, miszerint ezen a katholikus 
unió által nemesitett nép fegyelmes ajtatoskodása nem egyéb 
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mint a katholikus anyaszentegyházunk tulajdon gyümölcse. 
E z annál feltűnőbb, minthogy nem tudom, ha a román nép 
másutt is ezt tenné. A nép ajtatoskodott valóban. Megjegyez-
vén azt, hogy kérésünkre, három gör. kath. lelkészek valánk 
t. i. az illető fennevezett kizdiai lelkész, az alólirt, és nagyon 
tiszt. Campianu György zábrányi plébános és szentszéki 
ülnök ur — kolostori guardián ur, ezen ünnepre és czélra a 
főoltárt, melyen Szűz anyánk csudálatos képe diszlik, áten-
gedvén, a görög szertartás szerint román nyelvben tartott , 
s igen kellemes bájhangu cerimoniák kíséretében végrehaj-
tott, liturgián kivül román nyelvben az alólirt által, Mária 
magasztos Szűz anyánk mint „Mater admirabilis" megdi-
csőitésére tartott egyházbeszéden, mind végig minden ille-
delmes áhítattal és ajtatossággal, nemcsak a kizdiai nép sőt 
sok idegenek másfelekezetüek is jelen voltak. 

Eszembe jutot t ezen alkalommal azon szentírási mon-
dat : íme mily jó és szép, mikor a testvérek együtt lak-
n a k ! — Csak a katholika anyaszentegyház egy e föld 
k e r e k é n , mely anyai szeretettel szívesen fogadja min-
den e világra született embert mint édes fiát mennyei asz-
tala körül. 

Délután pedig amint példásos volt jövetele, ugy visz-
szamenetele is haza felé a processionak. Részemről azt mond-
hatom, hogy éljen azon nép ki életre való ! kényes lehet, de 
kényes valóban is a kizdiai nép, hogy „unitus"nak nevez-
heti magát, — kit mint 3 éven át egykori lelkészük, elegen-
dően ismerem — mint 33 év óta amint t. i. unitus lett, gaz-
dagon tapasztalta a katholika anyaszentegyháznak magasz-
tos áldásait, ugy szellemit mint anyagit is. — Csak be kell 
lépni Kizdiába, és megláthatja kiki, egy külsőleg és belsőleg 
gyönyörű felékesített templomot, egy ez idén svajczi still-
ben a vallásalapból felépített — még alólirt által kieszköz-
lött u j papilakot , szép és jól elrendezett iskolaházat is. 
E z mind katholikus anyaszentegyházunk drága áldása. 

Traita György 
jezvini gör. kath. lelkész. 

R E G E N S B U R G , sept. 22-én. A trieri gyűlésről haza-
térve, szándékosan nem a legrövidebb utat választom, hogy 
másutt is valamit láthassak. Ezen ős császári városban a 
ka th . életnek némely jeleit látem ; nem az ugyan ami egy-
koron volt, de őseinek hagyományait a mostani nemzedék is 
tiszteli, midőn az ékes székesegyházat tetemes pénzáldoza-
tokkal kiépíteni igyekezik. Mi magyarok hajlandók vagyunk 
a németet némi ügyetlennek, vastag inunak, mozdulatlannak 
tartani ; igaz, némileg én őt az európai nemzetek között 
dromedárnak mondhatnám, mely sok eszmét visz, s hogy 
megmondjam az igazat, jobban is tudja értékesíteni, mint 
mi magyarok. A társadalmi tevékenység a németek között 
igen éled, példa Bajorország, s Regensburg is. A kormány 
kőmivesekből van összeállítva, az alkotmány nem más mint 
bureaucraticus szervezés, a katholikus érdekeknek a minis-
teriumban nem levén védője, a közéletben sem találhat vé-
delemre. Pang minden, panasz van elég, s ez is az életnek 
jele. Ilyen levén a kormány, a templom kiépítésére alig ad 
valamit, azért az épitési egylet lelkes tag ja inak eleget kell 
fáradni, hogy a költségek fedezésére szükséges pénzt elő-
teremtsék, s mivel előteremtik, bizony sokat fáradnak. 

Visszatérve a német katholikusok nagygyűlésére, hogy 

tudósításomat röviden befejezzem, sept. 14-én délelőtti tizen-
egykor az elnök táviratot kapott, melyben L a Moricière ha-
lála tudatott. Mindnyájan meghatottan fogadtuk e gyászhírt . 
Az elnök elolvasván a táviratot, ajánlá a gyűlésnek, hogy 
miglen az ünnepélyes istenitisztelet a tábornok lelki üdve-
ért Németországban máskor megtartatnék, imádkozzunk 
érette itten azonnal Mindnyájan felkeltünk, Pelldram püs-
pök könyekkel szemében hangosan mondta a,Mi Atyánk'-ot és 
,Üdvözz légy Máriá'-t. — Lindau,heidelbergi kereskedő lelke-
sen szónokolt a badeni viszonyokról. E népszónok tüzsza-
vai mindnyájunkat fellelkesítettek, úgyhogy egy jeles férfi-
vel mondhatjuk : „so muss ein Held sprechen, der aus einer 
belagerten Fes tung heraus durch das Lager der Feinde ge-
kommen ist, um die fernen Freunde zum Entsätze anzu-
spornen." Thissen, Kern után szólott Stein, kinek szavain 
felvidultunk, de egyszesmind el is pirultunk. ,A kath. phi-
l isterek' voltak beszédjének tárgyai, mely név alatt olyano-
kat értett, kik mindenben alkudozni, minden oldalra kedves 
szint játszani, a lelkeseket közöttünk kiállhatatlanoknak, 
zavaróknak, rontóknak szeretik nevezni, mindig mérséklet-
ről beszélnek, mig a mérséklet alvássá, fegyverletételre 
változik, hogy azután ellenségeink korlátlanul garázdál-
kodhassanak. Ily philistereket értett ő a katholikusok kö-
zött, kik mindent jobban érteni, mindent magok végezni 
akarnak, k iknek szavaikban összhangzás nincs, tetteikben 
ezer a következetlenség, viseletükben mindig a hiúság rí ki, 
semmit sem ér tenek alaposan, szabadelvüsdit já tszanak, 
azért jellemuélküliek. „Der kath. Philister ist der verderb-
liche Holzwurm im Schiffe der Kirche." 

Az oktatásügy hosszú, mélyen beható tanácskozások-
nak, és nyilvános vitatásoknak volt a tárgya. A gyűlés 
egyetemesen, kereken, s közösen megegyező szóval az ál-
lami kényszeroktatás ellen nyilatkozott. Kuhn indítványa, 
mely e tárgyban tétetett, Heinrich javaslatára a jövő évi 
nagygyűlésre halasztatott. Heinrich mondá, hogy Lukás 
könyve, mely Németországban közfigyelmet gerjesztett , 
csak egykét hét előtt jelent meg, azért, hogy a gyűlés mégis 
némely főelvet mondjon ki ez érdemben, javasolta Moy de 
Sons indítványát, mely egykét kitételeiben megjavítva el-
fogadtatott. Moy a szabadoktatást mondta ki, mint főelvet ; 
evvel egyelőre Lukás is, aki szóra jelentkezett , megelége-
dett, azér t a szótól elállott. Németországban először mond-
ták ki a szabadtanitást a katholikusok, mivel az állami isko-
lák kőmives, hitetlen tanitókkal megtelvén, az állami isko-
lák a hitetlenség fészke, az elmék megmételyezője, a szivek 
megrontója. Ha az állam semmiképen sem akar a kath. egy-
házzal egy irányban haladni ; ha annyi intés után is a vallás-
talanságot rendszeresen terjeszti, a katholikusoknak, hogy 
lelkismeretök parancsát teljesítsék, nincs mást mit tenni, mint 
teljes szabadoktatást követelni; hogy igy, ha szabad erkölcs-
és vallásrontólag tanítani, szabad legyen erkölcsöt és vallást 
előmozdítva oktatni. Az állami iskolákat nem változtathatjuk 
meg, kényszerülünk mi magunk gyermekeink vallásos ne-
veléséről gondoskodni. Ha egyedül az államnak szabad ta-
nítani, a jövő kath. nemzedék egészen veszve van. Moy de 
Sons az állami kényszeriskoláztatásról szólt ; kényszer, nem 
arra, hogy mindenki oktattassa fiát, hanem hogy másutt, és 
másképen ne oktattathassa, mintsem az állami iskolákban. 
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Mortara esetét ellenünk ezerszer előhozták, hogy ez kény-
szeríttetett a ker. oktatásra; pedig az állani milliomokra 
menő fiainkat kényszeríti a vallástalan, tehát erkölcstelen 
nevelésre. Mortara fiu a vallás tiszteletében neveltetett, a 
német kormányok fiainkat a vallás megvetésére oktat tat ják 
az ő hitetlen tanitóik által. „Es ezt engedjük ? felkiáltott 
Moy, senki sem szól ezen rendszerezett vallástalan propa-
ganda ellen ? És ha némelyek ez ellen felszólalnak, mint a 
badeni katholikusok, a többi hallgat, s azonnal csend lesz 
mindenütt, mindenki érzéketlen marad. Mi nem teszszük 
azt, ami szükséges volna, hogy az élők rokonszenvét meg-
nyerjük. Az öreg Mortara védelmezte képzelt jogait, mint 
egy oroszlány, mink pedig engedjük, hogy az állam ezeren-
kint szedje el tőlünk gyermekeinket, és vallástalan okta-
tásra kényszerítse. A feketék rabszolgasága megszűnik, 
gyermekeink a vallástalan iskolák rabszolgái. Fiaink el-
vesztik a vallásosságot, a vallásossággal a jó erkölcsöt, ily 
nemzedék mellett minden tönkre megy. Maradjon ez igy ez-
után is ? Nem, az Istenért nem, különben gyermekeinkből 
bakókat képeztetnénk magunkra." — Moy beszédje jeles, 
minden figyelemre méltó volt. A concordatumok sorban 
megszegetnek, mikint a nemzetközi jogok ; eljöhet az idő, 
s talán messze sincs, mikor az egyháznak az uralko-
dásra vergődött istentelenség ellen a katholikusok lelkisme-
rete, buzgósága, éberségén kivül más védve nem lesz, s az 
egyház nem fog kötni concordatumokat. Maradunk a köz-
polgári jogoknál, s akkor, legyen polgári joga minden tör-
vényesen megalakult vallásfelekezetnek, de mi nekünk is. 
A katholikusoknak erre készülni kell. Szomorú helyzetek 
lesznek ezek ; de előre láthatjuk, s jó ha előre látjuk, és ké-
szülünk. 

Az államnak sem kötelessége sem joga sincs tanitani. 
Nincs kötelessége, mivel a kinyilatkoztatásban sehol sem 
olvassuk, hogy az államhatalomnak parancsoltatnék az ifjú 
nemzedéknek oktatást adni. Ha parancs nincs, kötelesség 
sincs. Az ó testamentomban köteles volt ugyan a családfő 
oktatni az ifjú nemzedéket, igy ment a szent hagyomány 
nemzedékről nemzedékre; de ezt mint családfő tette, nem 
pedig mint államhatalom. És ha mint államhatalom tette 
volna is, azért teendette, mivel az állam és az egyház egy 
volt: mikor pedig különváltak az uj testamentomban, az 
egyháznak adatott a parancs : docete, az államnak : permitte 
docere. Ha az Isten nem adott parancsot az államnak, hogy 
oktasson, akkor átalában nincs kötelessége tanitani ; maga 
magának nem szabhatja meg ezen kötelességet, mivel a kö-
telességet mindig csak fölsőbb szabhatja meg ; ha tehát az 
állam tanitani akar, s ezt saját kötelességének vallja, ezen 
kötelesség nem más, mint az, hogy akarja, s nem több. — 
Ha kötelessége nincs tanitani, akkor joga sincs, mivel a jog 
a kapott kötelességből ered ; mikor tehát jogot tart az isko-
lákra, ez nem lehet más, mind erőszakra támaszkodó akarat, 
azaz más szóval zsarnokság. Az állam erőszakon van meg-
állapítva, nem pedig tanokon ; hivatása jogokat védelmezni, 
nem pedig tanítást osztogatni ; az állam csak Usurpator az 
iskolákban. Mikor pedig törvényt hoz, hogy a szülék az ö 
gyermekeiket államiskolákba küldjék, csak zsarnokságát 
gyakorolja a szülék lelkismeretén. A szüle vallásosan akarja 
nevelni az ő gyermekeit, az állam nem engedi. A szülőnek az 

Isten parancsolta, hogy az Isten félelmében és szeretetében 
nevelje fel gyermekét : az állam kényszeríti, hogy az állami 
iskolákban az Isten és religio megvetésében neveltesse. 
Nagy tárgy, méltó minden komoly elme figyelmére, minden 
ügyes toll munkájára. Trierben a tárgy csak megpendítve 
volt, jövő évben alapos előadásnak lesz alávetve. Sept. 13-
kán tartott zárt közgyűlésen Lukás tábori pap lángoló lel-
kesedéssel karolta fel még az ügyet, mindnyájunk figyel-
mébe ajánlotta ; utána Moynak következő elvi javaslata fo-
gadtatott el. 

1) A német katholikusok nagygyűlése elismeri és ki-
mondja, hogy a szülők lelkismeretökben tiltatnak, nehogy 
gyermekeiket oly iskolákba és oly tanítókhoz küldjék, akik 
a kath. nevelésre semmi biztosságot sem adhatnak. 

2) Az állam egyedárussága az oktatásban, mely csak a 
mindenható csendöries államtannak szüleménye, ellenkezik 
az egyház lényeges jogaival, önállásával és hivatásával, át-
hágja az állam illetékességének határait, tapossa a termé-
szeti jogokat, különösen ottan, hol többféle vallásos feleke-
zetek vannak az országban. A nagygyűlés tehát tiltakozik 
minden állami egyedárusság ellen a tanításban, s a katholi-
kusok legszentebb kötelességének nyilatkoztatja ki, hogy 
minden törvényes eszközökkel az egyház szabad jogát a ta-
nításban kivívják és érvényesitsék. 

3) Ily vallástalan, vagy nem-kath iskolák és tanitók 
díjazására a kath. alapítványok fordítása, vagy pedig a kath. 
polgárok megadóztatása nem más mint a kath. religio ellen 
elkövetett súlyos jogsérelem. A nagygyűlés reméli, hogy 
szükség esetében azok, akik erre feljogositvák, erre a tör-
vényszékek joghatóságát is igénybe veendik. 

Mi az államhatalomnak a kötelessége? Nem akadá-
lyozni az egyház és a kath. szülők joggyakorlatát az ifjú 
nemzedék nevelésében, s mikint lehet, előmozdítani, hogy 
mind az egyház, mind a szüle teljesíthesse az ő szent köte-
lességét. Csak a kőmives akarja az államiskolákat, mivel a 
kőmives zsarnok a vallástalanság terjesztésére, nem birván 
elég erővel, az állami hatalmat igyekszik az erkölcstelen 
vallástalanság terjesztésében felhasználni. 

Sept. 14-én szónokolt ft. Kubinszky Mihály ur is, elő-
adván azokat, miket teszünk mink az igaz hit és az erköl-
csiség előmozdítására. Többet jeleztünk meg K. M. ur be-
szédében, melyek inkább azt bizonyítják, mit kellene ten-
nünk, semmint azt, amit jelenleg teszünk ; mert bizony ezt 
három szóval is elmondhatnók. Mi magyarok testvéri fo-
gadtatásban részesültünk a német katholikusok részéről, ft. 
Kubinszky Mihály kanonok uron kivül itten voltak ft. 
Dankó József, Zsasskovsky, Franki, kit a nagygyűlés jelen-
téseiben az irodalmi férfiak között is besorozva örömmel ol-
vastunk. 

Nevezetes volt Trierben a Bochum harang, melyet 
„Congressglocke"-nak is hivtunk, mivel ez hivott minket 
össze. A harang 97 mázsás, tiszta, hatalmas hangzású ; de 
igen alant levén, hangjának hatalmát egészen ki nem fejt-
hette. A kath. mükiállitás egyik legkitűnőbb tárgya volt. 

Figyelemre méltó volt Hülskampf Ferencz beszédje a 
kath. napisajtóról. Németországban szerinte 20 uj lap kelet-
kezett, öt pedig elveszett, a nyereség tehát 15 u j lap. Kí-
vánatosnak mondta, hogy a hittani lapok tisztán tudomá-
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nyos szaklapokká változzanak át. „Még a katholikusok ke-
veset olvassák saját lapjaikat. Ennek máskint kell lenni ez-
után. „Fort mit den ungeschickten Redacteuren !" kiáltott. 
Kovácsoljunk magunknak u j fegyvereket, sokáig kovácsol-
tak rajtunk, kezdjünk már mink is egyszer kovácsolni, ka-
lapácsolni, hogy a szikrák szerte szét röpüljenek." 

A jövő nagygyűlés Innspruckba tüzetett ki, remélem, 
hogy e közelségben több magyarok leszünk jelen. 

„Dicsértessék a Jézus Krisztus" nyitotta meg a nagy-
gyűlést, ez be is zárta. Azon nap délután 2—4 órakor a 
Kaufhaus nagyteremében társaságos ebéd volt, melyen kö-
zel 400-an vettek részt, Andlaw, Reichensperger, Adams, 
Pelldram, Marx és Thissen ittak áldomáspoharat. 

THIBETH, (missioi tudósítások. Folyt.) A Lan-tsan-
kiang folyón áthaladván, elértünk egy helyre, melyet sósnak 
hivnak. Az égalj itt száraz és igen meleg. A városka a folyó 
part ján fekszik, lakói átalában nyájasak, jövedelmeik főfor-
rását a sóban birják. A folyam partján kutakat ásnak, mely 
sós vizet tartalmaz, mely részletenkint edényekben és a 
napnak kitéve elpárolog, a sót hátra hagyván. Jól fogadtat-
tam ezen emberek által, kik még ajándékot is nyújtottak, 
többi között a buzapálinka egy nemét, melyet azonban 
Francziaországban senki sem innék meg. Allatok hiányában, 
melyek podgyászomat vinnék, három napig kelle időznöm. 
A következő városkáig háromnapi terhes ut volt, mivel 
hóval fedett hegyen kelle áthatolnunk. Elindulásunk napján 
egy lamaseria mellett haladván, a lámák szíveseknek mu-
tatkoztak irányomban. A hegyen sürün esvén a hó, az utat 
is csakhogy el nem tévesztettük. Az nap este megérkezvén 
a faluba, hol az éjjelt voltunk töltendők, embereim panaszol-
kodtak, hogy nem látnak semmit, a hónak fénye egész na-
pon át olyannyira megviselte szemeiket. Nekem is sürün 
jöttek a könyek, és éles fájdalmat éreztem szemeimben. Az 
éjen kivül még egy egész napot is töltöttem a faluban. Szál-
lásolva voltam átellenében egy ős fallal bekerített lámalak-
nak, melynek kinézése ijesztő volt. Láthatni hittem e falak-
ban, és a félig lerombolt setét épületben az ördög lakását. 
Láttam szállásomról a kopasz fejű, és nap által barnított 
arczu lámákat ki és bemenni. Többen közölök átjöttek hoz-
zám, és beszéltek velem a vallásról is. Miután a thibeti nyel-
vet még egészen folyékonyan nem beszéltem, chinai tolmá-
csot használtam. Mennyország, pokol, a jók megjutalma-
zása, a gonoszok megbüntetése, a lélek halhatatlansága te-
kintetében a lényegre nézve csakhamar tisztába jöttünk ; de 
Isten egységére és a lélekvándorlásra nézve nem tudtunk 
egyetérteni. Meg akartam látogatni a lámalakot, de azt fe-
lelték, hogy az azt őrző kutyák szabadon vannak, nem me-
hetek oda, mert felfalnának. Féltek ők, nehogy jelenlétem a 
pussák (bálványok) között zavart okozzon, és az ördög bo-
szonkodjék rajta. 

Másnap tovább mentem. A lámák szeretetreméltóknak 
mutatták magokat, többen elkísértek a falu határáig, ke-
gyesen mosolyogván mindkét kezüket nyujták, azután 
visszatértek. A lámában két embert kell megkülönböz-
tetnünk, az ördög szolgáját, és a társas lényt. Ha a láma 
imáit mondja, melyet dobszóval kisér, összehúzott vonásai 
képének irtózatos kifejezést adnak, szemei forognak seho] 
nyugpontot nem találva, és egész személye a gonosz szellem 

befolyása alatt áll. Semmiféle szelid sóhajt vagy szeretettel-
jes tekintetet ég felé, minő a kereszténynek imáiban észlel-
hető, nem látható, imáiban mindig visszataszító : képe, szeme, 
hangja, mozdulatai. Ha imáit elvégezte, és ismét részt vesz 
a társalgásban a vonások visszanyerik a vidámságot, szíve-
sen köszön, és a legkedvesebb modorúvá lesz. Két napi isméti 
utazás után elérkeztünk egy városkába, hová való egyike a 
bongai gonosztevőknek, ki Renou atyát állomása elhagyá-
sára leginkább kényszeritették. Jól fogadtattam a lakosok ál-
tal kik szégyenlék, hogy ily polgártársuk van. Neve Neur-
Guié. Azóta felakasztották hajánál és ujjainál fogva egy 
ujabb bűntény következtében. Egy másik gonosztevő, ki 
elég istentelen volt, hogy a bongai kápolnában levő Jézus 
képét lova farkához kösse, öngyilkossá lett családi ügyei 
miatt, épen abban a perczben, midőn mármár az igazság 
büntető kar ja utóiérte volna. — (Folyt.) 

B R U G E S , (Belgium) sept. 18-án. Az itteni ,Patrie' 
czimü lap szól azon veszteségről, mely főt. Van Heule sze-
mélyében Indiát érte. 1864 dec. 21 ő nagysága Marsailleben 
hajóra ült, hogy Bambay és Madras-on át Calcuttába men-
jen. O a malinesi bibornok által Anversben october havában 
érsekké szenteltetett. Miután fiatal és jó testalkatú volt, re-
ményleni lehetett, hogy a calcuttai érsekség soká fog ör-
vendhetni főpásztorának , kinek tudománya és buzgalma 
dús eredményekre jogosított. Azonban a remény fájdalommá 
változott át. Mily önfeláldozással szentelte magát Van Heule 
e nemes de veszélyteljes küldetésnek, hitte hogy létesülni 
fog életelve : ,ardua vincit amor.' A szeretet által akarta ő 
az akadályokat legyőzni, hogy 32 millió lelket számitó rop-
pant megyéje IX-ik Pius jogara alá jusson. Sokat bizván 
erejében, fáradalmainak áldozata lett jun. 8-án annak adván 
vissza lelkét, ki a feltámadás és élet. Van Heule csak 42 
éves volt. Született Ypres városában. Megyéjét csak 4 hó-
napon át kormányozhatta. Halála, lehet mondani, roppant 
veszteség, nemcsak az indiai missiókra, hanem Jézus tár-
saságára nézve is, melynek egyik legkitűnőbb tag ja volt. 

IRODALOM. 
Constitutiones synodales almae ecclesiae Strigoniensis a. D . 
1450, quas cum ab Eminentissimo Cardinale pr. primate R. 
H. I. B. Scitovszky E. M. S. arhi-episcopo VIII. Idus octo-
bris inaugurarentur aedes antiquissimi seminarii S. Stephani 
cum Mariano conjuncti ad fidem vetusti libri bibliothecae 
caes. Vindobonensis edidit, prooemio instruxit, notisque il-
lustravit Josephus Dankó E. M. S. canonicus honorarius. 

Strigonii 1365. 
Az olvasott czim e ritka szép kiadású könyvnek kis 

folio alakban alkalmát, czélját, tartalmát, forrását, s benső 
gazdászatát, végre az okmányoknak sajátságos becsét, anél-
kül hogy szót váltanánk, egészen elmondja. Négyszázados 
okmánynak uj kiadása ez, a czim is utánozza a könyvek 
régi czimeit, mikor még az iró elég szeretetet tételezhetett 
fel az olvasónál a könyvhez és az olvasáshoz, azért nem tar-
totta szükségesnek, hogy titokszerü czimmel csalja be az 
olvasót a könyv megvételéhez, a béltartalom olvasásához. 

Szécs Diénes esztergomi érseknek főpásztori gondjai-
ról tanúskodó emlék. Az itt közlött zsinat actái más czélu 
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tanulmányozásnak lesznek tárgyai, ezeket ez alkalommal 
mellőzve, figyelmünket egészen a tudós kiadó s irónak élő-
beszédére fordítjuk, mely sok tekintetből érdekes ponto-
kat nyújt. 

A felajánlás után következő előbeszéd nagy gonddal 
készített értekezés a zsinatok irodalmáról átalában, különösen 
hazánkban, rövid történeti elbeszélés Szées Dienes érsek és 
bibornok életéről, és itészeti érvelés a zsinat ideje, szövegé-
nek hitelessége s viszontagságairól. Ezt irja a kiadó ur : „ad 
ipsas constitutiones synodales, quas in conspectum damus, di-
lucidandas accedemus, ea quidem ratione, ut in aetatem sy-
nodi, qua latae sunt inquiramus, tum de indole atque prae-
stantia harum constitutionum dicamus ; post ea librum ve-
tustum bibliothecae c. r. palatinae, ejusque fata deseribamus, 
denique quis sit ordo, quod editionis nostrae institutum de-
claremus." 

Röviden fogjuk közölni mind a három pont körül tett 
előadást. 

A tudós kiadó az esztergomi uj papnevelde megnyitási 
ünnepét ez okmánynyal akarta emlékezetessé tenni. A tu-
dományos egyletek ős és igen becses szokása ez, régi kincse-
ket nyújtani az uj napnak. „Consideranti mihi, quonam mo-
nimento literarum hujus diei, ut rarissimae ita clarissimae, 
memoria ad posteros transmittatur, quod merito non indignum 
foret, inciderunt in manus „Constitutiones synodales almae 
ecclesiae Strigoniensis" anno D. 1450 conditae, et dudum ab 
omnibus, qui de sacrorum conciliorum Hungáriáé notitia me-
ruerunt, quam maximi aestimatae. Has vero e bibliotheca 
palatina Augustissimi Imperatoris et regis nostri apostoliéi, 
cui ab immortali Numine diuturnum felixque impérium ar-
dentissimis precibus exposcimus, erutas Tibi Maecenas muni-
fieentissime nuncupans atque offerens, nihil plane trado, nisi 
quod Tuum est, Tibique jure debitum et jam diu devotum. 
Imprimis, quia Eminentia Tua, ut hujusmodi aggrederer 
jussit, ut auderem animos addidit, ut possem necessarios 
sumtus liberalissime suppeditavit." A tudós iró előtt annyi 
sok okmány ismeretes egyházunk s hazánk múltjából, hogy 
jelenleg is főmegyéje ünnepére, érseke nagy müvének az 
irodalmi téren örökítésére épen főmegyéje egyik okmányát, 
érseke elődei közöl egyiknek örökbecsű müvét hozta tiszta 
világosságra, mely által midőn érseke, a mi herczeg-primá-
sunk örömeit növelte, egyszersmind a mi szükségeinknek is 
megfelelt. „Jani vero, igy ir magáról, ne quis miretur, unde 
hoc de rebus ecclesiae Hungáriáé commentandi Studium no-
bis subito exstiterit, illud annotare non supervacaneum du-
ximus, nos etsi a prima adolescentia literis sacris et orienta-
libus operam navaremus, tarnen animi nostri quadam propen-
sione quidquid umquam nobis otii vacuique temporis concessum 
fuit, id omme libenter in eorum lectione librorum impendisse, 
quibus históriáé et antiquitates ecclesiae r. c. in Hungaria 
enarrantur et dilucidantur." Ez első munka egyházunk, ha-
zánk régi korából, hiszszük, hogy sok más munkának lesz e 
nemben előfutója. 

Az értekezés első pontja a zsinati okmányok gyűjtése. 
Az egyháznak benső külső életét a zsinatokból ismerjük. 
Ezekben intézkedik az egyház, ezekben szól tanitói, ren-
delkezik joghatósági hatalommal. A zsinatok mind az összes, 
mind a részletes egyházban mindig zárpont a múltra, indpont 

a jövőre. „Quaecumque habendorum horum conciliorum vel 
occasio fuerit vel causa, illud tarnen certum et absque dubio est: 
tan tam ab iis insignium eventuum factorumque copiam contine-
ri, ut inde potissima et nobilissima históriáé ecclesiasticae pars 
pei;cipiatur." Mily zárpont a múltra a trienti zsinat, mily u j vi-
lágnak nyitánya ! Vegyük például a lopvamenyegzést, melyet 
a trienti zsinat semmiségi akadálylyal tilt le, ezen 1450-i ma-
gyar egyházi zsinat által tiltatik : „matrimonia clandestina 
fieri prohibete." Már egyesek fáradoztak ama visszaélések 
megszüntetésén, miglen az egyház legfelsőbb szava egyete-
mes érvénynyel rendelkezett e tárgyban. Valóban, akik a 
zsinati határozatok gyűjtésén fáradoztak, mint Binius, Collet, 
Cossart, Crabbeus, Gonzalez, Harduin, Harzheim, Hefele, 
Jover, Labaeus, Mansi, Merlini, a Maurusok, Orsini, Saenzi 
d' Aguirre, Schannati, Speelman, Sirmondi, Surius, Wilkins 
stb. az utódoknak eléggé megbecsülhetetlen irodalmi kincset, 
kimeríthetetlen bányát, minden vitakérdésben határozatot, 
vagy legalább irányt és támpontot nyújtottak. 

Hazánkban PéterfFy kezdte a gyűjtést Két kötetü 
könyve 1741 — 1742-ben jelent meg Posonyban, becsét ma is 
megtartja, Rotarides János által ellene szórt „maledicta et 
convitia," mikint a tudós iró mondja, becsét mindinkább 
emeltek. Hanem „Péterffyo haud concessum erat omnia scri-
nia perquirere azért a bárói családból származott jezsuita 
atya maga serkenti utódait a további gyűjtésre. Nincs sze-
rényebb, mint a komoly iró ; azért mondja Péterffy : „Revi-
sant dioecesana tabularia, excutiant damnata ad silentium 
fragmenta. Eiet procul dubio, ut hiatus conciliorum conva-
lescat, et lucus laxato novis accessionibus limite, silvam omni 
subinde arbore divitem promittat." 

Utódok nem hiányoztak. Thauzy Ferencz 1766-ban 
adta ki „Constitutiones synodales dioecesis Zagrabiensis," 
hol 1634-i zsinatnak Péterffy által nem közölt határozatjai 
feltaláltatnak. Pray jezsuita, később nagyváradi kanonok 
Gánoczy A-nak sz. Lászlóról irt értekezéséhez adott jegy-
zetei között, az 1114 évben Lőrincz esztergomi érsek által 
tartott zsinatnak actáit a posonyi káptalan irattárából, ké-
sőbben „Collectoria Poloniae et Hungáriáé ab a. 1317 ad 
1337" napvilágra hozta. — Gróf Battyán Ignácz, erdélyi püs-
pöknek „Leges ecclesiasticae regni Hungáriáé" három kötet-
benjeles okmánytár, mely hogy az irodalmi férfiak minden vá-
rakozásait be nem teljesítette, csak a tudós püspök halálának 
(1798) róvható fel. — Szvorényi Mihály karádi plébános s 
apát, történeti itészeti jegyzeteket irt a magyar egyház zsi-
nati határozatok gyűjteményeihez. Mindez, ha még Theiner 
,Hungaria sacra' kiadványát, Hevenesi, Kaprinai, Pray kéz-
irati munkáit is számba veszszük, „multum tamen abest, 
mond a tudós kiadó, ut omnes, unde nova subsidia peti pos-
sint, obturati sint fontes; quin magnopere sperandum, omni-
bus latebris sedule perscrutatis complura in lucem pertra-
henda esse monimenta " Sok fedeztetett fel, több van még 
hátra magyar egyházi történelmünkből ; azért az alapitvá-
nyozás gyanánt letett néhány ezer darab arany még most is 
várakozik egy magyar egyházi íróra, aki, mint országos ju-
talmat, felvehesse. Ezen 1450 évi zsinati rendeletek is most 
látnak teljes világot, s említi a tudós iró, hogy ezen kivül a 
cs. könyvtárban találtattak a Péterffy előtt is ismeretlen 
győri zsinat rendeletei, mely Draskovich, kinevezett kalo-
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csai érsek s győri püspök által tartatott 1579 ben. „Atque 
isti sunt viri, mond az iró, qui agrum synodorum in Hungaria 
habitarum excoluere"; s ezután Dankó József neve is a fön-
nebbi sorba tétetik, kinek ezen kiadványa lia századok 
múlva is jön valamely kutató tudós kezébe, megemlékezik 
nemcsak a kiadóról, de leginkább a kiadás pártfogójáról, a 
nagyszerű papnevelde épitőjéről, Scitovszky János bibornok, 
herczeg-primás ő eminentiájáról, s a nevelde megnyitásának 
1865 oct. 8-án tartott ünnepéről. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége névnapja oct. 4-én Budán Pesten 

a legnagyobb ünnepélylyel megtartatott. Előtte való napon 
Pest utczái nemzeti zászlókkal voltak kidiszesitve, a város-
ház tornyának zászlója a fővárosi lakók királyi érzelmeit 
mutatta. Budán a vári, Pesten a belvárosi templomban a hi-
vatalok teljes diszben megjelentek. Pesten az ünnepélyes 
szentmisét ft. Kovács József ur, kir. táblai főpap tartotta ; a 
hétszemélyes, a királyi tábla, a pesti községtanács, az egye-
tem tanári testülete teljes diszben megjelent, kikkel a pesti 
katonai törzstiszti kar és a főtisztség nagyszáma épületesen 
versenyezett. — Éljen a király, éljen a magyar nemzet jo-
gainak első bevallója ! éljen a haza főboldogitója, éljen az 
austriai császár, éljen a magyar király ! ! ! 

A m. kir. helytartótanács a nagyváradi g. kath. me-
gyében kebelezett hosszupályi templom építésére 6844 frtot 
utalványozott a vallásalapból. 

Boldogult Fejér György kanonok, s egyetemi könyv-
tár igazgatója fölött a m kir. kath. egyetem nagyteremében 
ns. s t. Toldy Ferencz ur által mondott beszéd nyomtatásban 
megjelent. 

Mélt. s föt. Lévay Sándor egri nagyprépost, septemvir 
s cz. püspök mondta az ünnepélyes szónoklatot gr. Széché-
nyi István emlékszobrának lelepleztetésénél Tisza-Dobon. 
E r re a Tiszaszabályozási társulattól kéretett fel. Egyik 
politikai lap azt irja, hogy a szónoklat rendkívüli jeles volt 
és hazafias ; mintha bizony ft. Lévay Sándor urnái a szónok-
latban és sok másban a rendkívüli jelesség és hazafiság nem 
rendes tünemény volna. 

Holnap, oct. 8-án fog megnyittatni az esztergomi fő-
megyei, sz. István és Szűz Máriáról nevezett papnevelde u j 
épülete, A bibornok herczegprimás ő eminentiája ezen 
megnyitást, mint a megyére nézve nagy napot, ünnepélylyé 
tette. Mint vendégek váratnak : a pápai nuncius Bécsből, a 
szatmári, a váczi püspökök, s több más magas méltóságok. 
A papnevelde az egyháznak életháza, a püspök gondjainak 
legfőbb tárgya : a megnyitási ünnepély tehát a főmegyében 
történeti nap lesz. A nevelde uj épülete nagy költséggel s 
nagy diszben emeltetett, mindennel czélszerüen beruházta-
tott. Kápolnája magos, tágas, 160 személy kényelmesen fog-
lalhat benne helyet ; a nagyterem, hol a probatétek, szónoki 
gyakorlatok, s házi ünnepélyek fognak tartatni, 500-nál 
többet fogadhat be, s IX. Pius, I. Ferencz József, Pázmán 
és Scitovszky arczképeivel diszlik. A tanszobák, alvószobák 
tágasak, világosak, festvék, ablakaikkal délnek levén, az éj-
szaki vihar ellen mentve vannak ; a kóroda, két szoba, ab-
lakaival a kápolnába néz ; ezen fölül van még egy szoba a ra-
gályos betegre. A házi bútorok mind ujak, csinosak. A jó-
ságról nevezetes átszűrt dunaviz az emeletekbe megy fel, a 
tantermekben, egy medencze fölött, csapolásra készen áll. A 
mosdószoba különösen czélszerü. A folyosók magosak, széle-
sek keresztjár'óuttal, és nagy olajfestményü képekkel diszit-
vék. Ezeket jótevők ajándékozták. A középudvarnak szökő-
kutja van. A növendékek a dombra vetett hidon, egyenes 

földön fognak járni a basilicába. A hegyoldal kert lesz a nö-
vendékek számára. — A herczegprimás és bibornok után 
ngys s főt. Zalka János kanonok s neveidei igazgató urnák 
van érdeme, aki az egész építkezést, felszerelést vezette. 
Esztergom a neveidében egy u j nevezetességet bir, melyet 
meglátogatni érdemes lesz. 

A reindorfi iskola-nénéknek megengedtetett, hogy egy 
kápolna és árvaház építésére egész Magyarországon könyör-
adományokat szedhessenek. 

Francziaországban a püspökök sorban ünnepélyes ha-
lotti szentmiséket mondanak La Moricière tábornokért. 
Bécsben is megtartatott az ünnepélyes szentmise. Romában 
az ős Ara Coeli templomban, mely a ferencziek zárda-tem-
ploma, a szentatya parancsára nagy Requiem tartatott. A 
pontificans Belgrado antiochiai patriarcha volt. A templom 
falain La Moricière család jelvényei diszelgtek a család jel-
szavával : „spes mea Dominus." A templom homlokzatán eme 
fölirás állott : „Leoni Christophoro Lamoricierio — bellica 
virtute inclito — qui se Romanae Sedis juribus tuendis de-
vovens — clade accepta — anteactis triumphis nobilibus — 
sibi nomen condidit — solemnia funeris." 

Bécs környékének egyik legérdekesb pontja : Maria-
Brunn. Az évenkint itt tartatni szokott búcsuu 50 — 60,000 
ember sereglik össze; de bájos fekvése végett más időben 
is számosan látogatja a kirándulásokért élő-haló bécsi nép. 
A diszes egyház meg-megtelik ajtatoskodókkal. A szerény 
sekrestye még szerényebb egyik fakó képe görbe betűkkel 
nyomott hosszú krónikás lap, melyben a templom Gizella 
magyar királyné általi alapittatásának története van előadva. 
Sz. István özvegye 1041 táján időzött itt betegeskedő álla-
potban. Jámbor férfiak tanácsára a csudatévő hirben álló 
Mária-kut vizéhez menvén, annak mélyén egy Mária-képet. 
pillantott meg, s miután annak vizéből ivott, kivéteté a ké-
pet, s kápolnát építtetett föléje. Az iró szerint a gyászoló 
királyné amaz italviztöl teljesen meggyógyult. (P. N.) 

Berryer, a hires ügyvéd, elkészíttette már magának a 
koporsót és a sírt szülei mellett Augervilleben. Alamizsnás 
szent János is ezt tette Mors philosophiae optimus magister. 
Berryer is mondja : exspecto, donec veniat immutatio mea. 

Veuillot Lajosról többször hiresztelték a lapok, hogy 
Belgiumban ujságlapot fog kiadni. A kath lapok óhajtották, 
a kőmives lapok rettegték ezt , azért beszéltek felőle. De a 
hir egészen légből volt kapva. Veuillot sept. 25-én irott nyílt 
levelében mondja : „Belgiumban sem most sem azután sem 
akarok lapot alapítani ; először, mert lapom át nem léphetné 
a franczia határokat, miután itten csupa élczből engemet 
titokban akarnak tartani ; másodszor, mivel a belga határ 
engemet túlságosan védelmezne, nem levén felelős semmiről, 
mindentől félnék, és igy annyira sem volnék szabad, mint 
itthon. Én Parisban akarok újságot kiadni. Háromszor folya-
modtam engedélyért, háromszor kaptam visszautasítást, s 
mindig kevesbé szertartásost. De ez nem tört meg engemet. 
Én várok." 

„A pápák asztala 16-ik századtól óta mindig egyszerű 
és takarékos volt. XVI. Gergely alatt a pápai asztal napon-
kint 5 romai scudoba jött, IX. Pius pedig, aki még mint bi-
bornok naponkint csak egy scudot adott ki az ételre, mint 
pápa azt találta, hogy a pápai méltóság őtet sem jobb, sem 
több ételre nem kötelezi." (,Pio IX. e l ' Italia' pag. II. Milano 
1848 presso Carlo Turati.) 

Szerkesztői tudósitás. 
B—z Zs. J . Minden rendben ; ami talán útközben a kóborlások kö-

vetkeztében elveszett, követelje később. 
Gy. . . y - z. Elvárom, és mint testvér fogadom, amit emiitett. Hoz-

zuk a vásárra amivel bírunk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI. S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
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Egyházi tudósitások. 

Lelkipásztorok ! 
(Vége.) 

Továbbá, midőn látjuk, hogy napjainkban a 
kathol. egyház legyalázására a leggonoszabb iratok 
rohanó árja terjed mident'elé, s az irodalmi vásárnak 
ezer meg ezer fattyuszüleménye, Istentől, Krisztus-
tól, szeplőtelen jegyesétől a kath. egyháztól iparko-
dik elszakasztani a világot: mi, kikre a lelkek örök 
üdve bizatott, résen álljunk, nyájainkat a bárány-
bőrbe közelgő farkasoktól távol tartsuk. Ha a ha-
zugság gyakran ismételtetik, még gyakrabban kell 
hangoztatni az igazságot, s ez uton nem sokára meg-
győződik a nép, hogy a tudományt nem az áltudó-
sok bűzhödt cisternáiban kell keresnünk, megismeri, 
hogy a hitetlenség a tudatlansággal azonos, hogy az 
álladalmak elpusztulása csak a kath. tudomány ál-
tal gátolható meg. Azoknak, kik különös élvezetet 
keresnek a gonosz iratok olvasása- s pártolásában, 
mondjuk meg őszintén, hogy mig idő van, szűnje-
nek keblökön melengetni a kigyót, mely szivöket 
megmérgezi, mely nyugtalanságot és elégületlensé-
get, vágyat , kivánságot , bűnt és gonosztettet 
nemz. Kérdezzük, ki az, kinek oklevele van arról, 
hogy az igazság birtokában van? váljon nem az 
egyház ? Isten a tanuja, hogy csak az egyház ! maga 
Isten adta azt neki ; O oltalmazta meg annak birto-
kában, csak ő neki mondá : menjetek és tanitsatok 
minden népeket! Ragaszkodnunk kell tehát a kath. 
egyház tanitmányához, mely a hazugság rohamában 
a szabadulás egyetlen kősziklája. — Hozzuk vissza 
a nép emlékezetébe a kath. öntudatot, a romai sz. 
szék iránti hűséget, a kath. egyház folytonos küz-
delmét, kőszilárd állhatatosságát, hogy igy ez által 
a nép egyházát ismerni tanulja, s iránta mindinkább 
szeretetre gyuladjon. Különösen, fejtegessük hogy 
a kath. öntudat leginkább a kath. egyház szentséges 

feje iránti ragaszkodásban nyilatkozik. Ezért van, 
hogy a kath. hit ellenei mindig a sz. atyától akar-
tak bennünket eltávolitani, jól tudván, hogy a pász-
torától elszakasztott nyájat könnyebben elpusztít-
hatják. De minél inkább küzdenek ellene, annál in-
kább kitünteti isteni hatalmát és dicsőségét, annál 
bizalmasabban csatlakozzunk hozzá. Mi nem féltjük 
Péter székét, ez az isteni gondviselés pártfogása 
alatt áll. Minden idők bizonyságot tesznek erről. 
Bizvást, rendületlenül ragaszkodhatunk hozzá, mert 
az igazságot mindig védte, a biintől folytonosan 
irtózik. Napjainkban is tapasztaljuk, hogy Roma 
kath. elveit meg nem tagadta, megtagadni soha sem 
fogja. Innét van, hogy a világ bámulja Roma böl-
cseségét, tiszteli állhatatosságát, magasztalja, di-
cső; ti igazságát. — Ha népünk ily szellemben vett 
katholikus öntudatáról egyszer meggyőződtünk, 
vezessük őt a kath. egyház küzdelmi terére, hogy 
látván folytonos küzdelmeit, s ezekből eredő diada-
lait, annál nagyobb szeretetre hevüljön a keresz-
ténység közös anyja iránt. Valóban illő, hogy lássa 
a nép, mily csudálatos az egyház az ő életében. 
Mindig egyenlő maradt magához, mindig küzd, bár 
különbféle ellenséggel és különbféle rendben, vagy 
fegyverrel, de küzdés volt — és lesz élete. Mindeni-
künk egyes tagja az egyháznak, és mint tag, mint 
gyermek ugyanaz élete, mi a törzsöké, az anyáé. 
Ne tűnjék föl tehát előttünk, ha most ezerféle boj-
torján nő az édes anya kebléről, — és munkások 
szükségesek, kik reggeltől késő estig küzdjenek 
anélkül, hogy a dénárra néznének, mely reájok tán 
életök estvéjén vár. Az egyház eme folytonos szen-
vedő életét hiven tükrözi különösen Jézus születésé-
től az ünnepek sora. Alig lép le az Isten fia egy 
tehetetlen gyermek képében, alig örvendenek neki 
az angyalokkal a jószivü emberek, alig születik 
meg az emberek váltsága, az egyház alapitója, 
nyomban jő István martyr napja reá, mely ujjal mu-
tatja : ime Jézushoz csak ugy juthatunk, ha szen-
vedünk, s örömmel elhagyjuk a testet, melyben a 
világnak és Jézusnak egyszerre szolgálni nem le- . 
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het, és leküzdjük magunkban azon édes kötelékek 
erejét, melyek rokonaink-, barátinkoz kötnek akkor, 
ha Jézus kivánja. — De nemcsak tudós férfiak, el-
híresült bölcsek, rendületlen martyrok, főrendü con-
fessorok számára van a mennyország, együgyü 
emberek, tehetetlen asszonyok, gyáva gyermekek is 
ép ugy, sőt tán jobban hivatalosak erre; de ezek is 
a szenvedés utján, a test meggyőzése után, mint a 
nyomban következő aprószentek ünnepe mutatja. 
Jézus és az egyház földi sorsa egy. Jézus hozzánk 
ép oly jó mint azon zsidókhoz, kik csudáit látták, 
tanítását hallották, kiket meggyógyitott, kikért a 
kereszten atyját kérte: hogy bocsásson nekik, mert 
nem tudják mit mivelnek. Nekünk mind azt megad-
ja, mit velők tett, sőt számunkra a korabeli átalko-
ilott nép romlásából még nagyszerű tanúságot is 
hagyott. Hatanit tatni akarunk kételkedéseinkben, itt 
az egyház az őcsalliatatlan szavával; ha gyógyulni 
akarunk lelkünk sebéből, itt a gyóntató, kire e dol-
gát rábizta az Ur Jézus; ha testünk szenved, itt a 
kegyelem, bevárni, mig határunk felé jő Jézus, és 
kiűzi a roszaságot belőlünk. De mivel igy mindent 
hagyott számunkra az egyházban, meg is kivánja: 
hogy azt szeressük, s mi is csak szenvedés utján 
kívánkozzunk följutni a mennyek országába. Igen, 
ma is csak szenvedés, a hit bevallása, rágalmak, iri-
gyek, boszuállókon keresztül vezet az út a nyugo-
dalom, békesség, szeretet, és boldogság hónába. Ma 
is csak ugy kapunk édes anyánktól az egyháztól 
jussoló levelet, ha ő vele éltünk, szenvedéseit, örö-
meit magunkévá tettük; ut, manifestetur, quoniam 
non est salus, nisi in Christo Jesu crucifixo. Ilyetén 
előadások, fölbuzditások után jószívű népünk átlá-
tandja, hogyha megmenekülni, ha magát az időben 
az öröklét számára megmenteni akarja, csak egy a 
hajlék, hova menekülhet, az tudniillik, hol Péter a 
kapus, hol a szentségek tápláléka nyujtatik azéliező 
léleknek ! Ebbeli hitében pedig annál inkább erős-
bülend a nép, minél világosabb leend előtte a kath. 
egyház lcőszilárd állhatossága, hitbeli ingatlansága. 
Küzdelem ugyan az ő élete, de diadalra mindig bizton 
számit. Haec est victoria, quae vincit mundum, fides 
nostra. Krisztus urunk világegyháza azon tengely, 
mely körül az emberiség 19 százados történelme 
forog. Túlél az minden emberi eseményeket, minden 
viharokat, a trónok leomlását, és nemzetek megbuká-
sát.Látta őaz uralkodó házak pirosló hajnalát, látta 
siralmas alkonyát is. Midőn az emberi indulat által 
feltámasztott vihar lábaink alól a port fölverte, és 
fellegével mindent elboritott, azt hitték sokan, mivel 

az egyházat nem látják, elvesztették szemeik elől, 
— tehát hogy megbukott ! oh nem, a por ismét 
leszálla, a lég megtisztult, és a kereszt eredeti he-
lyén fény- és szilárdságban állott mindig, meg nem 
ingattathatva az emberi indulatok vad rohama által; 
mig lábai alatt embercsontok és trónok töredékei 
hevernek, miket a sors játéka halmozott össze. Bo-
ruljon, s mennydörögjön hát bár mily hatalmasan az 
egyház fölött, a katholikus lelkek nyugodtak lehet-
nek, mivel az Ur Jeremias szavai által megjöven-
dölé: „pugnabunt, non expugnabunt, certabunt, non 
vincent." S ismét : „bellabunt, non praevalebunt." 
Mert sz. Hilár szerint (lib. 7. c. 4 de Trin.) épen az 
sajátja a kath. egyháznak: „ut tunc vincat, cum 
ditur, tunc intelligatur, cum arguitur, tunc obti 
cum deseritur." 

Nagy befolyással birnak a nép erkölcsi élet-
a Mária-testvérületek. Tagadhatlan, mikint a bold. 
Szűz igazi tisztelete századról századra mindig leg-
hathatósb emeltyűje vala a vallásos kath. életnek. Ez 
azon tér, melyen sikerdúsan emelhetjük föl szavun-
kat a nép erkölcsi javára. Mária-testvérületek, mind 
meg annyi isteni kegyelem forrásai, honnan ameny-
nyei malaszt mindig gazdag erekben szökelt ki, át-
járván a szivek földjét, hogy azt, mi száraz és avas, 
megtermékenyítse, azt, mi szenyes és piszkos, le-
mossa. — E társulatok hatását bevallják mindazok, 
kik a szeplőtelen Szűznek változhatlan liüségü tisz-
telői. A lelkipásztorkodási élet tanúskodik arról, 
mikint azon bűnös lelkekben munkálkodik leghat-
hatósban a megtérés malasztja, melyek Mária liliom-
iászlói alá szegődtek. S méltán, mert bizonyos levén, 
hogy a szeplőtelen Szűz Mária minden erények 
tiszta tükre, lehetetlen, hogy a ráfigyelő bűnös lélek 
a bámulat és hódolat édes érzéseivel el ne teljék, s 
égő szerelme szent tárgya után ne hevüljön, ne in-
duljon. Primus discendi ardor, mond sz. Ambrus, 
nobilitas est magistri. Quid vero nobilius Dei Matre? 
quid splendidius ea, quam splendor elegit? quid 
castius ea, quae corpus sine corporis contagione ge-
neravi t? . . . Corde humilis, verbis gravis, animi pru-
dens, loquendi parcior, legendi studiosior, non in 
incerto divitiarum, sed in prece pauperis spem repo-
nens, intenta operi, verecunda sermone, arbitrum 
mentis solita non hominem, sed Deum quaerere, 
nullum laedere, bene velle omnibus, assurgere majo-
ribus natu : aequalibus non invidere, fugere jactau-
tiam, rationem sequi, amare virtutem. Quando 
ista vel vultu laesit parentes? quando dissen-
sit a propinguis ? quando fastidivit liumilem, 
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quando derisit debilem? quando vitavit inopem ? Eos 
solos solita coetus virorum invisere, quos misericordia 
non erubesceret, neque praeteriret verecundia. Nihil tor-
vum in oculis , nihil in verbis procax , nihil in actu 
inverecundum. Non gestus fractior, non incessus solutior, 
non vox petulantior : ut ipsa corporis species simulacrum 
fuerit meatis, figura probitatis. — Mária tehát minden eré-
nyek tükre, — ő egyszersmind irgalmas anya, ki az őrült-
ségében tengerkint fölzajdult emberi nem lecsillapítására 
esedez az ö sz. fiánál, — igen, Mária a tenger csillaga ! A 
lelkipásztor örömmel tapasztalandja, hogy Mária-testvériile-
tek által tárvák előtte a szivek ; s a hang, mely a sokaság 
közt a légben elenyészendett, Mária alázatos szolgáinak se-
regében az élet elevenségével visszhangzandik. Ha korunk 
pusztító szelleme közepette híveinket Mária zászlójához ve-
zetjük, meg lehetünk győződve, hogy anyai közbenjárása 
által a biin visszavonuland barlangjaiba, a nép megjavul és a 

•

hazugság hálójából kiszabadul, s a felforgatás emberei el-
pusztulnak. Ave Mária ! Ne szűnjék ajkainkon zengeni a 
szent fohász : oh áldott Szűz ! ké r j bocsánatot a bűnösök-
nek ! gyógyszert és felgyógyulást a betegeknek ; erőt a 
kislelküeknek ; vigasztalást a szomorúaknak ; segítséget a 
veszélyben forgóknak ; és megváltást minden gyermekeid-
nek ! Vonj minket híveinkkel együtt magadhoz oh Mária! 
hogy esedezésed által irgalmat nyer jünk ; s a te védelmed 
szárnyai alatt lakván, az örök életre méltókká legyünk, és 
abban részesülhessünk. 

Malocsay Gáspár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , oct. 11-én. De Andrea, sabinai püspök s bibor-

noktól a franczia, angol, s olasz nem-katholikus lapok egy 
nyilatkozványt közöltek a bibornokokhoz és püspökökhez 
intézve. Bármennyire vágyódnánk is hallgatni e nyilatkoz-
ványról, nem tehetjük, már csak azért sem, mivel az egyház 
ellenségeinek öröme nagy eme nyilatkozat fölött. A nyilat-
kozat történeti esemény, a válságos és istentelen harcznak, 
melybe bonyolitva vagyunk, egyik jelenséges episodja. Nem 
ítéljük, nem czáfoljuk ezen nyilatkozat állításait ; a püspöki, 
a bíbornoki méltóság igen nagy, Ítéljék, kik evvel párvona-
losak, vagy ennél még nagyobbak. Később a történet fogja 
Ítélni. Az Isten könyörületes, adott buzdító, adott oktató 
példákat örömre fájdalomra. Végzetei titokteljesek : az tör-
ténik amit akar, az emberi akara t szabadságát mégsem rontja 
el semmiben. Amire meghív, a r ra szükséges malasztot is 
nyújt . A papi, a püspöki-rend biztosságot ad, hogy annak 
üdvösséges viseletére a szükséges malaszt hiányozni nem 
fog ; de nem biztosit arról, hogy az ember a papirendben az 
adott malaszttal közreműködni fog. E hitczikkely érthetővé 
teszi De Andrea következő körlevelét a bibornokokhoz és 
püspökökhez, melynek párja, csak azért is, mivel csak a pápa 
meneszthet körlevelet a világ püspökeihez, alig van a törté-
netben. Ez a körlevél eszmemenete, mely önvédelem, s az 
ellenfél vádja akar lenni : veszszük azt, mint történeti tényt, 
olvasóink közöl mindenik tacitus consideret hanc rem. 

Igy ő eminentiája sept. 10-én Nápolyból : 
„A személyemről támadt kérdést meg kell határoz-

nom. Némely vallásos lapok szenvedélyes, hamis, sőt phari-
seusi buzgalma, melyek méltóságomat sem tisztelték ; más-
részről pedig más bizonyos szinü lapok szerkesztőinek jó-
akarata irántam hamis színben tüntet ték fel az én viszályo-
mat, nem ugyan a szentatyával, hanem a szentatya államtit-
kárával . A lényeges tárgyakról nem lehet viszály köztem és 
a szentszék között. Én mindig megtartottam a szentatya 
iránti köteles tiszteletet, de az ő jó lelkét megcsalják a je-
zsuiták. Akik mondták, hogy rokonszenvezek a religio és a 
szabadság kiegyeztetésével, igazságuk van ; de én mindek-
koráig nem nyilatkoztattam ki az én személyes nézeteimet. 
Kiki megérti, hogy az okosság letiltott erről, miután bibor-
nok, a szent testületnek tagja, benne tanácsnok és biró 
vagyok. 

É n foederatiot ohajtottam Italiában ; kerestem combi-
natiokat, hogy a nápolyi trónt, és a szentszéket alkotmányos-
ság által megmentsem. De mindaz, amit ezen fáradozásom 
által nyertem, az volt, hogy I X Pius engemet utópistának, 
Ferdinand király pedig ellenségnek nevezett. Azóta véghez-
vitt tények állnak előttünk, melyeket megvetni nem volna 
tanácsos. Látom Italiát legtöbb hatalmasságoktól elismerve ; 
látok egy hatalmas fejedelmet, kitől az állami bölcseséget 
senki sem tagadhatja meg, s aki a mi ős csalódásaink hajótö-
résében mentődeszkát nyúj t nekünk a sept. 15-i szerződés-
ben ; látom, hogy legközelébb Victor Emmanuel hasztalan 
fordult a szentatyához; mindezen körülményekben mély 
gondolatok fakadnak fel bennem, mit kell tenni a pápaság-
nak ezen uj iránynyal szemközt ? mily engedményeket te-
het az idő szükségeinek ? mily alapon békülhet ki I ta l iával? 
De ez a fődolog, melyről én nem nyilatkozhatom. Eljön talán 
az én időm is, mikor erről is szólhatok; de ugy gondolom, 
hogy még el nem jött. Mult évben Victor Emmanuel fiát 
látogattam meg, már is a lapok azt mondták, hogy evvel a 
napi kérdésekről nyilatkoztam. Ez nem áll ; mivel az én lá-
togatásom csak illedelemtény volt egy ősi királyi család sar-
jadéka iránt Az egyedüli rosz tettem az, hogy előrelátó va-
gyok. Ha a szentatya Humbert atyjához fordult, az én láto-
gatásom Humbertnél csak a szentatyát előzte meg. — De 
leszállva a politika magasságáról, szólok magamról, az úgy-
nevezett De Andrea-kérdésről. De Andrea-kérdés jelenleg 
igen szerény orvosi kérdés. Régi betegségem nekem a har-
madnapos hideglelés, mely Romában szokásos, s habár enge-
dett is néha, életemet fenyegette. Ez t több orvos bizonyí-
totta, s mindnyájan szülőföldem levegőjét ajánlot ták orvos-
szerül. Két éven át nem engedtetett nekem ezen orvosszer-
rel élnem. Mind tudták, hogy epőm napról napra fogy, már 
részt sem vehettem a szertartásokban : daczára mindennek, 
egy befolyás, melyet bátran nyomorúságosnak nevezhetek, 
sugallva aljas érzelmektől, politikai szinekbe bujtatva, rá-
birta a szentatyát, hogy irgalom nélkül tagadja meg tőlem 
az orvosságot, melyért folyamodtam. Most átláttam, hogy 
ily igazságtalan és esztelen indokok által én nem kötelez-
tethetem engedelmeskedni; ki is hihetné, hogy az én távo-
zásom kárhoztatható ? Ha valakit kárhoztatni kell, akkor 
bizonyára azon ügyetlen politikusok lesznek, kik tanácsol-
ták a pápának, hogy ne bocsásson engem Nápolyba, s igy 
okai annak, hogy sorrentei és nápolyi lakásomra minden 
szem irányozva van. Ez je lentéktelen; de elég bizonyság 
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mily rövidlátók némely hírneves diplomaták. Nem beszélem 
el, mily aljas módon üldöztettem nápolyi tartózkodásom óta. 
Megtagadták bibornoki illetékemet, hogy szükség által meg-
törjenek. Később hathónapos illetékemet ki akarták adni, 
mint az elbocsátott hivatalnoknak ; annyira sülyedett a szent 
collegium méltósága, mely mégis pápaság in potentia, a sze-
mélyes zabolátlan absolutismus mellett. Most hivatkoznak a 
trienti zsinat határozatára és X Incze bullájára, erőszakkal 
akarnának haza vinni, s ha visszatérek és tisztességes bo-
csánatot kérek, mindent Ígérnek. Ugy látszik, hogy bűnös-
nek tartanak, mivel nem akartam magamat senyvedéssel 
megölni. Visszatérek én, ha egészségem engedi, nem hogy bo-
csánatot kérjek, melyet reám sem észszerűen, sem a canonok 
szerint senki sem szabhat. Ez a kérdés, mely közöttem és az 
államtitkár között forog ; amely kérdés Consalvi és Pacca 
államtitkárok alatt lehetetlen lett volna. Az én ügyem ön-
magát védi. Reményem van, hogy a szentatya át fogja látni 
az ellenem vitt cselszövényeket, s véget fog vetni azoknak " 

Ez a levél. Nem gondoljuk, hogy vagy egy bibornok, 
vagy egy püspök fogjon válaszolni a levélre; ha válaszol, ez a 
testvér könyörülete lesz, mely dorgál, hogy gyógyítson. Ro-
konszenvet gerjeszt e nyilatkozat, milyent a szerencsétlen-
ség szokott kelteni szivünkben. A sok panasz sőt vád a kath. 
újságok és Antonelli ellen alig fogják azt a czélt elérni, 
melyet De Andrea akart. Barátságosoknak nevezi a nem-
katholikus lapokat ; mink ezeket De Andrea legnagyobb el-
lenségeinek tar t juk. Hogy a romai-olasz kérdésről nem akar 
nyilatkozni, okos hallgatás, mivel a szentatya, és az egész 
püspökség már nyilatkozott ; de hogy bizonyos körülmények 
között szólni Ígérkezik, erre kívánjuk, hogy ezen körülmé-
nyek soha se jöjjenek meg, mivel csak a pápai birtok teljes 
megdöntése lehetne ily körülmény. Hogy a szentatya az ő 
szolgái által szőtt cselszövények rabja lehetne, Rouland, 
Rouher, Persigny is mondták, s mi, habár De Andrea leve-
lében is olvassuk, hinni soha nem fogjuk A levél személyes 
érdeke az, hogy saját távozását Romából, melyet maga is 
engedetlenségnek nevez, betegséggel törekszik igazolni. 
Sokra jogosit a betegség, engedetlenségre elöljárói iránt 
soha nem jogosit fel. Válságos időkben halni kell tudni a hi-
vatalért, a hivatalban : De Andrea ezt nem akarta, ő roska-
dást sejtett Romában, futott, hogy a romok agyon ne nyom-
j á k . A püspökök 1862 jun. 9-én mást Ígértek, De Andreais, 
mikor a bibornoki kalapot vette, másra tett fogadást: ,,usque 
ad sanguinis effusionem inclusive." Az egész ügy tehát orvosi 
kérdés, betegségi gondosság lenne: adja Isten, hogy több 
ne legyen. 

Voltak Romában gyászos napok, hasonlók azokhoz, 
melyeket De Andrea 1848-ban oly dicséretesen túlélt; VI 
Pius 1798 febr. 20-án fogságba vitetett. A romai franczia 
Moniteur azon év mart. 21-éről irta : ,.a pápa önkényt távo-
zott." A biboruokokra hasonló sors várakozott, mindnyájan 
foglyokká tétettek, vagy deportáltattak. Méltóságuk magas-
sága szerint magasztosan osztották a pápa sorsát Kettő 
volt közöttök, Antici Tamás, és Altieri Vincze, kik a pró-
báltatás sanyaruságaitól futni akarván, bibornoki méltósá-
gukról lemondtak. Antici levele mart. 7-éről igy hangzott : 
„Élemedett korom, különösen a sok munka között megtörött 
egészségem figyelmeztetnek engemet, hogy halálom nem 

messze vagyon. Oly erőkimerült állapotban vagyok, hogy a 
legkisebb elmefoglalkozás is gyomorgörcsöket okoz, melye-
ket halálos elgyengülés követ. Ez kényszerit engemet, hogy 
családom csendes magányában orvosságot keressek. A bibor-
noki méltóság ebben akadályoz engemet. Ezen zavarban 
személyes áldozatot hozok, s a bibornoki méltóságot szent-
séged kezeibe hálával leteszem." Ugyanazon napról igy irt 
a romai köztársaság consulaihoz : „Polgárok ! Kötelességem-
nek találom titeket tudósítani, hogy bibornoki méltóságom-
ról mainap lemondtam. Lemondásom másolatát Dallemagne 
tábornokhoz elküldtem." Altieri Vincze szinte betegségére 
hivatkozott. A forradalmárok örültek ezen, a két bibornok 
szabadon járt, mialatt társaik tömlöczben voltak. De a for-
radalom csak eszközt akar. Miután ezt a két bibornoknál 
elérték, őket kigúnyolták. 

Jöttek a forradalmárok Antonelli bibornokhoz is 1798-
ban, aki tömlöczben volt, ajánlották a lemondást, mikint 
Antici tette ; de Antonelli, Doria-Pamphili, Borgia, Roverellaj 
Somaglia, Carandini válaszul adták : „Oly katona, aki a csal 
taelőtti napon kilép, gyávának tartatik : oly gyáva volna aj 
bibornok is, ha békés napokban élvezvén méltóságának fé-l 
nyeit, ezt letenné, csakhogy az üldöztetéstől meneküljön."1) 

Antici 1798 sept. 7-én bibornoki méltóságától meg-
fosztatott. Bajorországban ajtatosan meghalt. Igy szólt. 1811 
sept. 13-án Recanatiból VII Piushoz irott levelében : „Egye-
dül a félelem, igaz, egyedül a félelem indított engemet arra, 
hogy bibornokságomról lemondjak, miután más módom nem 
volt a szegénységtől szabadulnom. Én meg nem gondoltam, 
hogy ezen lépésem akkori időben botrány lesz a liivekre, 
győzelem pedig az ujitókra ; pedig bibornoki méltóságom 
parancsolta bármily méltatlanságokat eltűrni, semmint az 
egyházban botrányt csinálni. De az Isten engedte, hogy 
szemeim elhomályosodjanak, s letegyem azon méltóságot, 
melyet meg nem érdemeltem. Kérem az Istent, a bibornoki 
testületet, s minden hiveket, bocsássanak meg nekem. Külö-
nösen kérem ezt szentségedtől, aki egyedül rendelkezik a 
bibornoki méltóságról. Lelkemben lábaihoz borulva kérek 
bocsánatot és apostoli áldást." Altieri is igy tett : „Istenem ! 
minek tettem azt, irta a szentatvához. Én lemondtam, csak-/ • * / 

hogy a tömlöcztől szabaduljak ; pedig köteles lettem volna 
bevárni, hogy ágyamból, melyen betegen feküdtem, elhur-
czoljanak, hogy az utczán haljak meg, mintsem hogy azt te-
gyem, amit akkor tettem."2) 

Ily emlékek élednek fel előttünk, midőn De Andrea 
bibornok lép előnkbe. Nihil sub sole novum. 

BUKAREST, Oláhország, sept 25-én. A román nem-
zet sok rosz napokat élt, sok nehéz próbákat kiállott, kevés 
idő előtt még a keleti barbarság által majd nem tövig pusz-
títtatott, végenyészethez közelitett; minden veszélyek ziva-
tarjai közt a Gondviseléstől mégis ugy vezéreltetett, mikép 
jelenleg százados nyomások alól fölszabadulva, nyögéseiből 
fölvidulva, széles s mély sebeiből kigyógyulva, kezdi az 
alkotmányos élet üditő levegőjét szivni, kezd társadalmi lété-
nek nemzeti életének egy uj boldogabb korszakába átmenni. 
A hosszú éj után epedve várt viradatnak egyik s talán leg-

' ) Baldassari, Pius VI. p. 2 4 3 - 2 5 5 . 
*) Baldassari i. h. p . 486 - 487. 
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meggyőzőbb bizonyítéka azon, mindenek által üdvözölt s a 
legjogosabb közös óhajt kielégítő tény is, mely megszünteté 
az ur s az alattvaló közt eddigi köteléket, szabadságba he-
lyezé a föld népét, s uj erőt kölcsönözött a nagyok iránti 
hitének s bizodalmának Azonban amennyire fölemel min-
denkit az öröm ez események fölött, a nyomor enyhülését, a 
helyzet javulását irányzó előzmények száz meg ezerek jó 
reményének adván lendületet : oly nyomasztólag hathatja át 
jobbak lelkét annak érzete, hogy midőn egy szebb jövő so-
rompói megnyílásánál az egyház is, mint a lelkek örök üdvét 
minden egyéb javaknál inkább kereső anya, maga iránti hű-
ség s buzgalom tanusitásául a hit s erkölcs müveit, üdvös 
intézményeket, ezek által belerejének növekedését, emelke-
dését méltán várhatná hívei részéről : ekkor a kiváló rész-
vét s figyelem tárgyait az anyagi érdekek teszik, és ezen 
érdekekre fordított figyelem s részvétből alig jut valami azon 
társulatnak, mely az ország szellemi kincseinek kifejtésével 

Il a nemzet lelki jóllétének előmozdításával foglalkozik. 
• intha a korszellem e haza értelmiségének képviselői közé is 
jelopódzott volna, meglepvén nem eléggé őrzött sziveiket, s 

az uralkodó hajlam ár ján ragadná ; mintha az emberi állapot 
megjavításánál nem az igazi szeretetből eredő lelkesültség 
által vezéreltetnének : az ujitási s tökéletesítési tervezetnél 
nem a szivnek sugallásából, hanem egyedül az elmebeli 
okoskodás utján végeznének mindeneket. Mi legalább nem 
másnak tulajdonithatjuk azon sajnosan észlelt egykedvűsé-
get s lankadtságot, mely az isteniek iránti ízlésüket annyira 
megfanyaritá, s őket oda tévelyité, hogy lehányván maguk-
ról szerzetes rendűkhez őseiktől reájok maradott tiszteletet, 
a kolostorok lakóit, kiknek már ama czéljuk : nagyobb töké-
letességre törekvés, oly szent, oly nemes, hogy kegyeletre 
gerjeszt mindenkit ; az élet kényelmeiről lemondásuk, szent 
fogadásokban nyilvánuló önmegtagadásuk mintegy intésül 
szolgált a földiekbe merült tömegnek ; kiken annyian törhet-
len hűség s őszinte bizodalommal függtek s életük összefor-
rott a hon eseményeivel, a nép lelkével, a hitélet s tudomá-
nyosságának minden mozzanatával ; a kolostorok lakóit , 
mondom, jogaikróli lemondásra, vagyonaik odahagyására 
kényszeriték. Valóban különös ! a románok észre ugy mint 
szívre nem akarván alávalóbbaknak a világ bármely nem-
zeténél látszatni, s nem hiányozván bennök is mind azon szent 
s nemes ösztönök, melyek más keresztény népeknél annyi 
nagy s dicső intézeteknek eszméjét keltették, megszüntetik 
a szerzetes egyesületeket, melyeket talán a Gondviselés 
fontos missióval biza meg, s arra választa ki, hogy fölszaba-
dítsák a lelkeket a setétség bilincseiből, megőrizzék a szel-
lem fényét — az isteni tudományt — a tudatlanság és tév-
tan éjele ellen, megvédjék az erkölcsi tisztaságot a körül-
folyó bünmocsártól, figyelmeztessék a föld gyermekeit, mi-
szerint nem a földi létben vagyon az emberi nemnek vég-
czélja, sem az érzéki örömök szédelgéseiben az ember bol-
dogsága, szóval, hogy az eddiginél előre haladottabb polgári-
sodást hozzanak létre, a nemzetet képezzék, és az igaz egy-
házba való visszatérésre elkészítsék. Mikint a sokat igérő 
törzs, melyet ifionta csavar ki földéből a vihar, mielőtt lomb-
jait sátorrá terjeszthetné, s védelme alatt utazók nyugodná-
nak, nem különben ezen szerzetes egyesületek is, amint uj-
képét mutatnák mindennek, kebelökből lelkes férfiak, szent 

ügynek ékesen szóló bátor védői lépnének elő, épen oly buzgó 
hivei Istennek, mint hazájuknak, amint elfoglalnák a helye-
ket a nyilvánosságban, a főiskolákban, s küzdenének a sza-
badon gondolkozók gyászos s meddő nemzedéke ellen, ihle-
tettségökről a többi lelkészek is bátorságot, szilárdságot 
kölcsönöznének, hogy kemény kísértések daczára meg ne 
hajoljanak, emelkedésök kezdetén, föllázad lellenök a kor, 
gyanuskodás s irigység fegyvereivel támadást intéz, követ 
emel, minden kicsinyes gyarlóságaik ellen. Elszélesztetnek, 
miután a sors keze megenyhült vala hazájuk fölött, s napjaik 
az elért függetlenségben derültebben folynának. Elűzetnek 
küszöbén egy uj nyiló időszaknak, melyet ők is segítettek 
támasztani, megtagadtatik tőlök az öröm továbbra is mun-
kálkodhatni ez ébredező században , az irodalom terén 
szembe szállni az elmék homálya, a fogalom zavara, a tudo-
mányos elferditések irányával, nem érhették meg az időt, 
melyben a többi kath. papsághoz hasonló dicsőségben, s nagy-
ságban föllépendők valának bizonyságot tenni Istenről s 
a Megváltóról. — Az átalános mámor közepett, mely az erő-
sek s önzők tündökléseit imádja, az emancipált tudományra 
törekvő, egyik bizonytalanságból a másikba vetett szellem 
rabjává lesz azon tételnek, hogy a földi javak összehalmo-
zása s élvezése képezi a becslési mértéket az emberre nézve ; 
e szellemet öröklők, nem figyelvén a keresztényelemre, mely 
minden egyebek fölött azon pontra igyekszik emelni a ha-
landót, ahol az magasabb érdekek által vezéreltetik, mint 
minő a jutalomnak reménye, vagy büntetésnek félelme, ezen 
szavakat a közönséges értelemben véve, szivök egyik leg-
hevesebb, legtündériebb mozgatója a földi dicsőség hiu vá-
gya leend kitüntetés, egyedül e földön csillámló pályabér, a 
földilét emeltebb színhelyére való eljutás reménye, ennek 
szemléletétől lelkesittetnek, s mig személyökre nézve min-
den, az Isten ügyeért a legkisebb áldozatra sem képesek, 
sot a gyűlöletnek bizonyos nemével üldözik azokat, kik pél-
dájukkal mutatják meg, hogy ily áldozatok még ma is lehet-
ségesek, az evangeliumi tanácsok követésében való hűséget, 
mint valamely álmát, vagy tévelygést a múltba visszaűzni 
akar ják, s hogy czélhoz jussanak, a román szerzeteseket is 
ugy álliták a világ elé, mint kiknél az életrevalóságnak az 
értelmi s erkölcsi suly növekedésében nyilatkozó jogalapja 
hiányzanék. De ha meg is engedjük, hogy a román szerzete-
sek nagy része tanulatlan volt, szivemelkedettségük mégis 
magas lehetett, s bizonyára nem igen haladták meg őket az 
erényben azok sem, kik éjjel nappal az irodalommal foglal-
koznak. A jámbor szerzetesek más forrást választottak; 
melyből a sziv nemességét, az akarat szentesítését meritik, 
ezen kiapadhatlan forrás az üdvözitő volt. Tőle igyekeztek 
ők nyerni szeretetet, mely a lélek igazi emelkedettsége, s 
az akarat valódi szentesítése, mely nélkül a tudomány felfúj, 
ha meg is engedjük, mikép erkölcsiség tekintetében ittott 
fogyatkozások lehettek, hisz a zárdának magában véve 
semmi olyas kiváltsága nincs, mi által az átalános emberi 
gyarlóság ellen elzárkózhatnának ; minden egyes lakója hoz 
magával egy kis gyarlóságot. A gyarlóság, a tökéletlenség, 
bármit kezdjünk, bárhová forduljunk, utainkon leselkedik, 
hozzánk csatlakozik, akar juk bár vagy nem, mindenüvé be-
csúszik ; mégis azért köztük volt feltalálható azon erkölcsi 
erély, mely által az ember magát erősnek s oly hangulatra 



emelkedettnek érzi, hogy az igazságtalansággal kész meg-
küzdeni, közölök tűntek ki a jellemek, melyek egyszerre, 
mint békések, egyenesek s erőteljesek, de épen oly aláza-
tosak ; magukat távol tá r ták a féktelenségtöl s azon aljas 
szolgaságtól, melyek fölváltva jellemzik a mostani állapoto-
kat, s melyekben egyesek testestől lelkestől a porba hulla-
nak a napi bálvány előtt. Habár ezen szerzetesek országokra 
kiható, világ renditő események előidézői nem is voltak, sze-
rényebb körükhöz mért tevékenységüknek azonban nemes 
czélt tűztek ki, és oly irányban fejleszték, hogy embertár-
saik közbecsülését méltán kiérdemlenék, s valamint a közé-
let terhes pályáján a nemzet jogaiért észszel s erővel küzdő, 
nehéz idők fergetegeiben magokat hősökké képező férfiak 
áldásos emlékezetben maradnak, épen ugy egy perezre sem 
felejtkezhetni meg azokról is, kik a hit s erkölcsiség vissza-
állítása gyarapításán fáradoznak, s Istenneli csatlakozás, 
szívok, lelkök tisztasága körüli gondosság, mindent Jézus 
tetszése szerint tenni törekvés, keresztényies erények által 
az egyház kiválóbb tagjaivá lesznek. A nap mindent eltölt 
világával, mindent áthat meleg sugáraival, ilyen az Isten 
vagy gondolata is. A szerzetesnek e gondolat mindene, hinni 
főszüksége lelkének, ő nem tud valami jobbat hathatósabbat 
természetes i rányának kifejtésére a zárdai helyzetnél. A 
kolostori csend, a rendes imádság, a szent képek a folyosó-
kon mint egy bájkört vonnak körülötte, melyben képzete 
mindinkább meghonosodik, szive mindinkább megelégedik, 
s mondhatni, mikép a román nemzetnél kivül a kolostorokon 
sehol sem volt nagyobb ajtatosság a templomi énekekben, 
sehol nagyobb tisztelet a szent titkok megünneplésénél, sehol 
nagyobb szívesség a vendégek elfogadásában s szeretetében, 
hűség, imádság, szolgálatkészség mindenben. Most ezek el-
tűntek, elmúlt a szerzetesek éneke, elhagyattak a sok évi 
fáradozások s megzsugorgatott keresmények gyümölcsei, a 
nagyszerű zárdák, melyek egész diszben állanak a dombo-
kon, kies tetőkön, elhagyattak a zárdák szép kedvelt tem-
plomai, hol ösök oly sok nemzedéke vigaszt, az élet baja 
ellen való küzdelemre bátorságot eröt keresett s talált, Is-
tennek ezen házai különféle czélokra használtatnak. A re-
gényes magaslatok, a szent hegyek, a felnyúló imahelyek, 
hol az Istenre függesztett gondolat lakot nyert , nem sokára 
hasonlítanak majd azon kopár hegyekhez, hol soha nem fog 
fűszál, vagy zöld levél nőni. Mit tegyenek most ezen, kedves 
egyéniségük által minden jók kedvenczeivé vált Istennek 
szentelt férfiak ? az ősi házhoz tér jenek-e vissza, hogy át-
lépve annak küszöbét jobban érezzék, mennyit vesz te t tek? 
Eddig szivök egész hevével ragadták meg a hitet, melyben 
boldogságukat találták, közel hívék magukat az örök igaz-
sághoz, lerázni törekedtek magukról a mi földi volt, teremte-
nek maguknak isteni élveket, és im a hatalom szózata által 
szétszóratnak a világon, hol lángoló hitökkel csak hideg mo-
solygás fogadandja őket, semmivé tesz mindent ! Oh mily 
gyarló a kor, mely nem ismervén az egyesülés eszméjében 
rejlő hatály erejét, jóra és nemesre nem egyesül, és ezen 
egyesülésnek nem fogja föl üdveit ! 

Pongrdcz Bódog. 

IRODALOM. 
Constitutiones synodales, etc. edidit Josephus Dankó. etc. 

(Vége.) 
A papneveidei ünnepélyre kiadott zsinati ös rendeletek 

ismertetéséhez első történeti kérdés, Szécs Dienes élete. Ezt 
a tudós író Timon, Schmitth, Kaprinai jezsuiták, Babai esz-
tergomi érsek, Horányi piarista, Katona jezsuita és kalocsai 
nagy prépost, Cardella, Török János és a Memorie storiche 
dei cardinali és Memoria Basilicae Strigoniensis írói után rö-
vid vázlatban adja. Született 1400-ik évben, 1439-ben egri 
püspök, és sz. Cyriacus czim alatti bibornok, 1440-ben esz-
tergomi érsek lett. Albertet 1443-ban megkoronázza, az or-
szágot kormányozza, Tamás prépostot Szepességbe küldi, az 
esztergomi basilicát építeni kezdi, a költség fedezésére 1449-
ben zsinatot tart, s még a pápa engedelmével a plébániákon 
tizedet szed, 1450 april 24-én „ut improbitas coerceretur, 
et pietas stabiliretur," zsinatot tart , pápától adott egyetem^« 
búcsút hirdet, Legátus natus és a primási czim megerős i t tH 
tését kinyeri, 1453-ban a basilicát felszenteli, Romába ad vi® 
sitanda limina apostolica zarándokol, I I I . Calixtus megvá-
lasztásán szavaz, az esztergomi káptalan és a pécsváradi 
prépostság közötti viszályt kiegyenlíti, a magyarokat a török 
ellen serkenti, a hussiták eretnekségét kioltja, Mátyás ki-
rályt megkoronázza, végre meghalálozván az esztergomi 
székesegyházban eltemettetik, sírföliratát maga írván : 
„Zeech tituli s. Cyriaci in thermis presbyter cardinalis, archi-
episcopus et comes perpetuus Strigoniensis, primas, ap. Sedis 
legátus natus et de latere, prima die februarii ." Pecsétje, 
melyet a tudós kiadó ur f t . Knauz Nándor közléséből initia-
lis Q. betűnek használtatott fel, Szűz Máriát két angyaltól 
tiszteltetve, sz. Adalbert püspököt, sz. István vértanút, ket -
tős sast mutat, a körirat majdnem egészen elporladott. 

Az életleirás után átmegy a tudós kiadó ur a zsinat 
történetére. Ennek idejét a leleszi prépostsághoz intézett 
meghívó levélből határozza meg, melyet először a leleszi 
irattárból Kaprinai emelt ki napvilágra. Ezen meghívó le-
vélben kiirott szövegben olvassuk: „secundo die Januarii , 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo." 
Ez külső bizonyság volna a zsinat idejére, melyhez a tudós 
iró még a zsinat rendeleteiből is kiemel némely bizonysá-
gokat 

A zsinat rendeletei nagy tekintélylyel bir tak, mer t 
Hyppolitus Estensis esztergomi érsek az 1493-ik évben tar-
tott zsinatban a Szécsi zsinat rendeleteit „totas quantas re-
petierit promulgavitque ;" ugyszinte Bolislaus veszprémi, és 
Sánkfalvay Antal nyitrai püspök ; Bornemisza Pál nyitrai 
püspök pedig 1560-ban „Statuta synodalia dioecesis Nyit-
riensis anni 1494" czim alatt egészen kiadta. Szécs által 
tartott zsinat határozatai tehát mások által átvétettek, sőt a 
trienti a tyák kezein forogtak, s ez a tekintély bizonysága. 

A kor és a tekintély meghatározása után az első nyom-
tatás korát és intézőjét keresi a tudós kiadó. Erről mondja : 
„quis fuerit ? quo tempore ? quibus officinis id praestiterit ? 
neque divinare licet." Annyit tudunk, annyit mond a tudós 
kiadó ur, hogy a cs. könyvtár incunabulumai között 24 sz. Gr. 
16. fiókban hever, hogy Battyáni püspök két példányt bírt 
belőle, de Péterffy semmit sem tudott felőle. Elég annyi, 



hogy e kiadvány ez alkalommal először teljes, először hiteles. 
Battyáni a szöveget kiadta, de hibásan, mint a tudós kiadó 
ur mondja : „in exemplari typis excudendo infeliciter versa-
tus est. Quae vitiositas, quamvis vix ulla pagina immúnis sit, 
in diversis foliis passim major, passim minor est." A tudós 
iró tehát minden szorgalmat arra fordított, hogy a szöveget 
hibátlanul adja át az olvasónak, amint az incunabula tartal-
mazzák; igy ir ő : „in edendo libro operám dedimus, ut con-
stitutiones synodales olim typis mandatas quam fidelissime 
repeteremus, singulis omnibus, quae aliquo loco habenda 
sunt, accurate observatis, ut foliorum ratione quoque habita, 
in editione nostra annotaremus s d. custodes. Retinuimus 
singularitates paleographicas et orthographicas, interpunctio, 
quae nobis dici solet, invariata relicta est. Tantum aperta 
crassaque menda, quibus opus olim ab illo qui typis excussit, 
depravatum fuit, arcenda curavimus ; ubi difficile fuit indi-
jpare, utrum errores sint exemplaris mauuscripti necne? ab 
omni emendatione abstinuimus. Compendia scripturae obvia 
resolvimus, addidimus notas infra textum libri positas, qui-
bus partim synodum Schécsianam cognata Hyppoliti Esten-
sis, a nobis litera P. ab editore Péterffy indicata, partim ex 
Nitrieusi illustravimus, quo facilius utrasque qui vellet, con-
ferret. Allegata e s scriptura, ss. patribus, conciliis, legibus 
ecclesiasticis etcivilibus ad suas quaeque, unde fuerant petita, 
retraximus sedes. Denique vocibus difficillimis explicatis, 
appositis idem hinc inde praestantissima A. Abstemii (Bor-
nemisza) annotatione, cujus lectio harum rerum peritis valde 
erit jucunda, editionem nostram curavimus." 

Evvel végére siet a kitűnő tudományossággal, s mikint 
olvasóink a közlött idézetekből észrevették, korunkban 
ritka latinsággal irott értekezés. Dankó József ur, a bécsi, sz. 
Ágostonról nevezett fölsőbb cs. papneveldének, hol magunk 
is szerencsések voltunk két évet tölteni, igazgatója ezen ki-
adványnyal hazai történelműnk okiratait egy drága okmány-
nyal szaporította. A fmgu herczegprimás és bibornok ur, aki 
ezt saját költségén kiadta, magas érdemeinek koszorúját 
egy ékkővel gazdagította Az okirattár a történelem elő-
munkálata; az itészet az okmányokat rostálja, a történetírás 
pedig feldolgozza. T. Ferencz ur Fejér György fölött f. é. 
jul. 3-án mondott beszédjében épen ezen érdemet emeli ki : 
„Históriánk, mely a középkorban évkönyvi szerkesztmé-
nyékből, a 16-ik század óta a korirók nagy és kicsiny mun-
káiból állott, Timon Sámuel (jezsuita volt) kezdeményezése, 
s különösen a mult század közepe óta a kútfők criticai fel-
dolgozása stadiumába lépett. Lehetővé tették nemzeti törté-
nelmünk ily tudományos felépítését azon áldott emlékezetű 
szerzeteseink (a jezsuiták), kik a mult század elejétől fogva 
nemcsak okmányok, hanem minden egyéb nemű történeti 
emlékeink nyomozásában, összegyűjtésében fáradoztak : Ti-
mon és Heveuesi, Cseles, Péterffy, Schmitth és Kaprinai, 
Wagner és Pray, másfelől Dobai, Székely Sámuel és Corni-
des Dániel : mig Koller József, gr. Battyányi Ignácz és Ko-
vacsich Márton a dicső sort bezárták. Részben e férfiak közöl 
kerültek ki a történeti anyag feldolgozói is, úgyhogy, miután 
egyebek felett Pray és Katona históriánkat birálatilag is, 
alakilag is megalkották : egy ideig történetírásunk, kevés 
egyes kivétellel, már csak másodkézből vett anyagból élt."*) 

*) 22 lap. 

Az okmánytár nincs még bezárva, a nyomozók kuta-
tásainak mezeje még igen széles, minden egyes okmány, 
kivált, mikint ez, melyet bemutatunk, egy korszakot jelel-
vén ki, megbecsülhetetlen. Az esztergomi papnevelde meg-
nyitásának a magyar egyházi okmánytár egy ékességet fog 
köszönni, s bár ily ünnepek alkalmával mindig egy irodalmi 
kincs az irattárok éjeiéből napvilágra hozatnék, forróan kí-
vánjuk. Főt. Dankó József ur szolgált egygyel, biztosok va-
gyunk, sok másnak csak ez alkalommal próbamutatványá-
val ; melyhez, hogy szükséges készültséggel nagy mértékben 
el van látva, a jelen értekezés bizonyítja. Bokros teendői 
között a bécsi egyetemnél és a fölsőbb cs. papneveldénél 
ezen szakosztályi szeretet fogja buzditani a mi gazdagitá-
sunkra. Hazai egyházi történetünkben, nem említve az élő, 
és igen tisztelt öregebbeket, ő lesz hivatva ezen térnek mun-
kálására, kihez a nt. Knauz N. és Franki Vilmos, esztergomi 
neveidei tanár munkássága dicséretes, mivel hasznos ver-
senynyel fog járulni. 

A bevezető értekezés után következik a zsinati rende-
letek szövege eredeti helyesírásával, minden lapon számos 
jegyzetekkel kisérve, melyből csak rövid töredékeket adha-
tunk mutatványul. A fejezetek nincsenek számozva ; rövid 
bevezetés után az első fejezet de dignitate sacerdotii, et de 
moribus clericorum : „Expedit ut qu6 sequuntur attendatis. 
Nullus arma vel gladios ad feriendum deferat : nisi ex justa 
et probabili causa timoris. Nullus comam nutriat atque bar-
bam, sed uuusquisque comam atque tonsuram liabeat con-
gruentem. Nullus spectaculis que aut in nuptiis aut in choreys 
et conviviis habentur intersit. Unusquisque vestrum dolos 
coniurationes caveat. — Primum scientes sacerdotis esse of-
ficium omnibus prodesse nulli autem nocere velle." A kővet-
kező fejezetek : de baptismo, secundum sacramentum est 
confirmatio, tertium sacramentum est penitentia stb. sorban. 
Az akkori föntartott eseteket olvassuk : „Nominatim excom-
municatum vel interdictum vel usurarium manifestum nullum 
nisi in mortis articulo ab nostri licentia absolvat. Caveat in-
super quivis parrochialis sacerdos ne a parrochianis suis in 
infirmitate constitutis pro sacramentorum ministratione cen-
sum vel pecuniam exigere présumât." A többi fejezetek fe-
gyelmiek. De interdicto, de nuptiis, de banno matrimonii, de 
custodia sacramentorum, de divinorum officiorum celebra-
tione, de simonia, de sepulturis, de decimis et pena, de sen-
tentia excommunicationis, de habitu clericorum, de clericis 
concubinariis, additio de concubinariis, quod clerici in domi-
bus eorum vinum non tabernent, de hora missarum, quales 
sunt promovendi ad ordines, de usurpantibus jura, de pena 
non confirmatorum, de penis non residentium in beneficiis, 
contra absentes, qualiter testamenta fiant, de testamentis, de 
excommunicatis vitandis, sequuntur constitutiones aliae, de 
religiosis, de officio archidiaconorum, de excommunicationi-
bus, de usurariis, de usurpationibus, contra abbates sancti 
Benedicti recipientes monachos alterius monasterii sine Ute-
ris abbatis vel prioris eiusdem, de festivitatibus colendis. 

A fejezetek puszta czimei is bizonyítják, hogy Szécs 
Diénes bibornok, érsek korának sebeit orvosolni iparkodott. 
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VEGYESEK. 
A pesti magyar királyi és katholikus egyetem uj ta-

nácsa sept. 80-án foglalta el hivatalos székét. Főt. Schopper 
György az egyetem 1865-i nagyságos rectora diszes akadé-
miai beszédben adta elő az egyetem állását az egész elmúlt 
éven át ; mire az uj rector a tanszabadságról értekezett. A 
hittani kar dékánja ft. Laubheimer Ferencz az egyetem ne-
vében hálaköszönetet szavazott a lelépő, ngys s tek. Pauler 
Tivadar pedig üdvözletet mondott a fellépő ngys. rectornak 
Wenczel Gusztávnak. 

Megjelent, amelynek előfizetési felhívását m. t. olva-
sóink már vették, „Kath. lelkipásztor, nm. s főt. Ránolder 
János veszprémi püspök ur pártfogása mellett, kiadják Tala-
bér János és Füssy Tamás 1 füzet." Tartalma oct. decemberi 
vasár- és ünnepnapokra szóló szentbeszédekkel. A gyűj-
teményt rövid értekezés előzi meg az egyházi szónok tulaj-
donairól. Az előfizetés 6 frttal mindig elfogadtatik. A szent-
beszédek kiszemelésére a legnagyobb gond fog fordíttatni. 
Az Isten segítse a jó szándékú vállalatot magyar egyházi 
szónoklatunk irodalmának müvelésében. 

„Egy ismeretlen életéből" czimü épületes regényre kül-
detik szét az előfizetés. A könyv Landsteiner Károlytól Íra-
tott németül, fordíttatott Horváth Ede és Karbula Emiltől. 
A ,Hist. pol. Bl.' dicsérőleg nyilatkozott a könyvről. A regény 
tartalma : „mig a vallás szózatát nem követjük, addig foly-
tonos lelki meghasonlásban és nyugtalanságban élünk, s igy 
a vallás az, mely életüuk viszontagságaiban mindnyájunknak 
szilárd alapul szolgálhat." Az előfizetés 1 frt ; nyolcz példány 
után egy ingyen adatik ; a pénzek „az egri érseki lyceumi 
nyomdaigazgatósághoz" bérmentve küldendők. 

Egyetemünkön megnyílt az élet, az ifjúság gyülekszik, 
a hittani karnál az előadások is megkezdődtek. Az évnek 
kezdetét a szokásos ,Veni Sancte4 nagymise, melyen az ifjú-
ság jó nagy száma is megjelent, és az akadémiai beszéd nyi-
totta meg. Ezt folyó évben ngys. és tek. Pauler Tivadar, kir. 
tanácsos s tanár ur, ez évben a jog- államtudományi karnak 
dékánja, tartotta. Ezen beszéd jelességeiből nem tudjuk me-
lyikét említsük ; elég ha mondjuk, hogy méltó volt Pauler 
nevéhez, méltó a kath. egyetemhez, méltó a választott tárgy 
fontosságához Az első szótól az utolsóig függtünk a szónok 
ajkain : s mivel a fogalmak, az eszmék, a nyelvezet diszéhez 
még a könyvnélküli szónokolás is járult, szellemi élveze-
teink mellett épültünk, lelkesültünk a hallottakon. Tárgya, 
az egyetemi összes tanulmányok nagy hordereje és egysége 
volt, ugy szinte a mód ezeket elsajátítani ,vagy is az egyetemi 
iljuság hivatása az egyetemnél. Mint világi, mint családatya, 
mint őszbeborult fej intette az ifjúságot legelső kötelességére 
az ájtatosságra, a templomra, az erkölcsösségre, a tanórák 
szorgalmas és figyelmes látogatására, a tanárok s mindenki 
iránti tiszteletre, a közelgető országgyűlési időszak alatt ko-
moly és nyugodt viseletre. Kiemelte a ker. hitnek bátor be-
vallását, kivált napjainkban, mikor, úgymond, a vallásossá-
got, a hitet megtámadni, kinevetni sokak előtt tudományos-
ságnak látszik, azt pedig bevallani szégyennek. A jeles 
beszéd mielőtti megjelenését nyomtatásban várva várjuk. 

A P. Naplóban olvassuk : „A romai udvar hitelesítendő 
nagykövetnél nélkülözhetetlen tulajdon az, hogy vallásos 
érzülete kétségen kivül álljon. Vallásosságra nézve Bach és 
Hübner között, meglehet, hogy nincs különbség, hanem lesz 
ám különbség más tekintetben. Bach báró a bibornoki colle-
gium szélső jobb oldalával tartott, ez által pártemberévé 
tette magát. Ezen állás következménye az vala, hogy a 
szentatya személyétől őt távol tartani igyekeztek. Hübner 
bárótól egészen más eljárásra számolunk. Sőt Hübner isme-
retes ügyessége mellett Austria nagykövetjének a közve-

títő szerepe fog juthatni. A legroszabb esetben is eléretnék 
azon előny, hogy az osztrák képviselő az alkudozások köz-
pontjában áll." — A semmit-nem-tevés volt az elv ; talán 
az uj nagykövet tevékenységre küldetik, s a közbenjáró 
szerep a tevékenységnek kezdete, alapja lesz. Sikert óhaj-
tsunk-e az uj munkának ! Igen, de óhajtásunk szerint. 

Sada-Gora Bukovinában Czernevitz közelében az or-
thodox zsidók szent városa, mivel hiszik, hogy Messiás csa-
ládja ott lakik. Ez Isrolka nevű család volna, melynek feje 
egy aggastyán, kit per excellentiam zadik melléknévvel 
tisztelnek. 0 milliomos, háza keleti pazar fénynyel beruhá-
zott palota, a muszkaországi és gallicziai zsidók zarándoko-
lási helye. Isrolka mint király fogadja a jövőket, tőlök az 
ajándékokat, kik közöl egy sem jön üres kézzel. A szent 
család Wilnából Sada-Gorába menekült, sok fáradságba 
is került, mig a kiadatás ellen biztosítva lett, mivel a muszka-
kormány Isrolka Dávidot, mint bűnöst követelte. Családja 
nagy, fiai, leányai gazdag zsidó családokból házasodtak, de 
mind azon kötelezettséggel, hogy Sada-Gorában palotát épí-
tenek s ott fognak lakni. A zsidók sok csudákról beszélnekj j 
melyeket a zadik tett volna. 0 volna tehát, kinek véréből a 
Messiás származnék. 

Mechelnben a kath. gyűlésen az egyházi zene vallásos 
irányban vitt müvelése is ajánltatott. Stoop ur, a roulersi 
kisebb papnevelde zenetanára és egy névtelen között efölött 
vita keletkezett. Stoop kimondta, hogy az isteniszolgálathoz 
legalkalmasabb a gregoriánus cantus ; azon zene lesz tehát 
az ujabb zenerendszerekből alkalmasabb a templomba, mely 
legközelébb jön a gregoriánus cantushoz. — Erre a névte-
len: ha a gregoriánus cantus legalkalmasabb, tartassék meg 
mint legjobb ; miért alkalmaznék a kevesbé alkalmatosai ? 
Stoop például felhozza az Oratóriumokat. Mi szeretjük eze-
ket hallani a concertekben, de nem a templomokban, hova a 
hivek imádkozni jönnek, nem pedig zenedarabokat hall-
gatni. Az uj zene türetik templomainkban, ne tegyünk en-
nél többet. 

Szűz Maria dicséreteiből, melyek a 10-ik században 
írattak, több okmányt bírunk. Leo sapiens Szűz Mária több 
ünnepeire beszédeket irt, az Immaculatát hangoztatja. (Cam-
besis, Notae ad orat. Leonis. —Baronius ad an. 911. —Notae 
ad mart. 9 dec. — Vossius, notae ad orat. Ephraemi pag. 
110.) Geran, auxerrei püspök Francziaországban jelen volt 
Chartres városának ostromoltatásánál a normannok által, s 
irja : „interventu Dei genitricis Mariae maxima paganorum 
caedes acta est." Ez 911-ben jul. 28-án szombaton történt. 
(Bolland. julii 28.) Mabillon „Acta sanctorum ordinis s. Be-
nedicti saec. V" szent Radbod utrechti püspökről irja, hogy 
915-ben Sziiz Mária megjelenése által halálos betegségéből 
felgyógyult. — Nicolaus mysticus 920 körül i r ta : „Stanrot-
heotocion, seu Lamentatio Virginis sub cruce." — Sz. Udal-
rik augsburgi püspök 923-ban már officiumot recitált Szűz 
Máriáról kanonokjaival. (Mabillon i h. libro 42. o, 71 — Acta 
ss. Vita s. Udalrici.) 

A congregatio Indicis következő munkákat sorolt be : 
„Entwurf der Geschichte der Philosophie von Schward ;" „Az 
emberiség eszméje az életre" (spanyolul) Sanztól. „II sacerdo-
zio è una chronica malattia del genere umano dall' Zim-
merzi „Storia ed esame dell' encyclica e del sillabo dal 
Annomino Isaia ;" „Roma papale, dal Desanctis." 

Az utrechti egyházi tartomány zsinatot tartott sept, vé-
gén. Az utrechti érsek elnökölt, jelen voltak a harlemi, rure-
mondei püspökök, a bredei püspök-helyettes és két püspök 
a hitetlenek tájairól. Háromszáz év óta ez az első zsinat. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI. S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótuteza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, october 14-én. S l . II. Félév. 1865. 

TARTALOM: Sept. 25-én tartott consistoriumban mon-
dott allocutio. — Az esztergomi uj papnevelde ünnepélyes 
fölszenteltetése. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Sept. 25-én tartott consistoriumban 
mondott allocutio. 

Venerabiles fratres ! 

Multiplices inter machinationes artesque, qui-
bus christiani nominis hostes adoriri Ecclesiam Dei, 
eamque, irrito licet conatu, labefactare, atque exscin-
dere ausi sunt, recensenda procul dubio est, vene-
rabiles fratres, perversa illa hominum societas, quae 
massonica vulgo nuncupatur, quaeque in latebris 
primum, tenebrisque coacta in communem exinde 
perniciem religionis, humanaeque societatis erupit. 
Cujus insidias ac fraudes ubi primum detexerunt 
praedecessores Nostri Romani pontifices, pastoralis 
officii memores, nihil morae interponendum existi-
marunt, quominus sectam illam scelus anhelantem, 
multa ac nefaria rei sacrae et publicae molientem 
auctoritate sua coercerent, ac damnationis sententia 
tamquam jaculp confoderent et pofligarent. Enim-
vero Clemens XI I praedecessor Noster apostolicis 
suis litteris eamdem sectam proseripsit, reprobavit, 
ac fideles universos ab illa nedűm ineunda, sed vero 
etiam quovis modo promovenda, juvandaque deter-
ruit, indicia excommunicationis poena ipso facto 
incurrenda, et per Romanum dumtaxat pontificem 
relaxanda. Quam porro justam ac debitam damna-
tionis sententiam BenedictusXIV édita constitutione 
confirmavit, summosque catholicos principes haud 
excitare praetermisit, ut ad convellendam perditissi-
mam sectam, et a communi periculo propulsandam 
vires omnes curasque conferrent, Atque utinam su-
premi iidem principes decessoris Nostri vocibus 
aures praebuissent ; utinam in causa tam gravi non 
remissius egissent, numquam certe fuissent deplo-

randi nostra patrumque memoria tanti seditionum 
motus, tanta bellorum incendia, quibus Europa uni-
versa conflagravit, tanta denique malorum acerbitas, 
quibus affiictata est, atque adhuc afflictatur Eccle-
sia. Jamvero quum improborum furor minime con-
quiesceret, recens ortam carbonariorum sectam in 
Italia praesertim longe lateque propagatam Pius VII 
praecessor Noster anathemate perculit, parique in-
census animarum studio Leo XI I tum superiores, 
quas memoravimus clandestinas societates, tum 
quascumque alias quovis tandem nomine appellatas, 
quae contra Ecclesiam, civilemque potestatem con-
spirarent, apostolicis suis litteris condemnavit, atque 
universis fidelibus sub gravissima excommunicatio-
nis poena prohibuit. Attamen impensa haec aposto-
licae Sedis studia haud ilium habuerunt exitum,qui 
fuisset exspectandus. Neque enim domita, et cohibita 
numquam est massonica haec, de qua loquimur, secta, 
verum ita longe lateque diffusa, ut difficillimo hoc 
tempore ubicumque gentium impune se jactet, at-
que audacius efieratur. Quam rem inde Nos repe-
tendam magna ex parte existimavimus, quod pleris-
que ignorantia fortasse iniquorum consiliorum, quae 
in clandestinis iis coetibus agitantur, falsa insederit 
opinio, innoxium hoc esse societatis genus atque in-
stitutum, quod in adjuvandis hominibus eorumque 
relevandis aerumnis unice versetur; nihil proinde 
contra Ecclesiam Dei ex illo esse pertimescendum. 
Id vero quantopere abhorreat a veri ta te, ecquis non 
intelligat? Quid enim sibi vult ilia hominum coo-
ptatio cujuscumque tandem religionis et fidei sint? 
Quid ilia sibi volunt clandestina conventicula, quid 
severissimum jusjurandum ab iis prolatum, qui 
huic sectae initiantur, numquam se quidquam pate-
facturos, quod pertinere ad illam possit ? Quo tan-
dem spectat inaudita poenarum atrocitas, quibus se 
devovent, si forte a j uramenti fide desciscant ? Im-
pia certe quidem ac nefaria ea societas sit oportet, 
quae diem lucemque tantopere reformidat; qui enim 
male agit, ut scripsit apostolus, odit lucem. Jamvero 
quam longe dissimiles ab hac dicendae sunt piae 
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fidelium societates, quae in catliolica Ecclesia flo-
rescunt. Nihil in eis retrusum atque abditum, patent 
omnibus leges, quibus reguntur. patent, quae juxta 
evangelii doctrinamexercentur, opera caritatis. Atqui 
catholicas hujusmodi sodalitates tam salutares, tam 
excitandae pietati, recreandisque pauperibus oppor-
tunas oppugnari alicubi, et vero etiam deleri non 
sine dolore videmus, dum contra fovetur, vel saltern 
toleratur tenebricosa massonica societas tam Eccle-
siae Dei inimica, tam periculosa etiam securitati re-
gnorum? Illud vero graviter Nos et acerbe ferimus, 
venerabiles fratres, quod in hujusmodi reprobanda 
secta juxta decessorum Nostrorum constitutiones, 
segnes nonnullos esse, et quasi indormientes videa-
mus, quos in re tam gravi commissi muneris et of-
ficii ratio excitatissimos poscit. Quod si qui in hac 
opinione versantur, apostolicas constitutiones contra 
occultas sectas, earumque asseclas et fautores sub 
poena anathematis éditas, nullám habere vim iis in 
regionibus, ubi a civili potestate memoratae sectae 
tolerantur, ii certe vehementer errant; ac Nos pra-
vae hujus doctrinae commentum alias, ut scitis, ve-
nerabiles fratres, reprobavimus, iterumque hodierno 
die reprobamus et condemnamus. Numquid enim 
suprema ilia pascendi regendique universi dominici 
gregis potestas, quam in persona beatissimi Petri a 
Christo Domino acceperunt, Romani pontifices, ac 
supremum inde quod exercere in Ecclesia debent 
magisterium, a civili pendeat potestate, aut aliqua 
ratione coerceri ab illa possit et coarctari ? Quae 
cum ita sint, ne minus cauti homines, juvenesque in-
primis decipiantur, ac ne ex Nostro silentio aliqua 
tuendi erroris arripiatur occasio, apostolicam attol-
lere'vocem decrevimus, venerabiles fratres; atque 
hie in consessu vestro memoratas praedecessorum 
Nostrorum constitutiones confirmantes, massonicam 
illam, aliasque ejusdem generis societates, quae spe-
cie tenus diversae in dies coalescunt, quaeque contra 
Ecclesiam vel légitimas potestates seu palam, seu 
clandestine machinentur, auctoritate Nostra aposto-
lica reprobamus et condemnamus,atque ab omnibus 
christifidelibus cujuscumque conditionis, gradus ac 
dignitatis, et ubicumque terrarum sint, tamquam 
per Nos proscriptas et reprobatas liaberi volumus 
sub iisdem poenis, quae in memoratis praedecesso-
rum Nostrorum constitutionibus continentur. Nunc, 
quod reliquum est, pro paterni animi Nostri studio 
monemus et excitamus fideles, qui forte ejusmodi 
sectis nomen dederint, ut ad saniora se consilia reci-
piant, funestosque illos coetus et conventicula de-

serant, ne in sempiternae ruinae baratrum prolaban-
tur ; reliquos vero fideles omnes, pro sollicita qua 
urgemur animarum cura, vehementer hortamur, ut 
a dolosis sectariorum labiis caveant, qui quamdam 
honesti speciem praeseferentes, contra Christi religio-
nem et legitimos principatus inflammato odio ferun-
tur, idque unum spectant atque agunt, ut jura quae-
que tam divina quam humana pessumdent. Noverint, 
hos sectarum gregales tamquam lupos esse, quos 
oviuni pelle contectos ad exitium gregis venturos 
praedixit Christus Dominus; noverint in eorum nu-
mero esse habendos, a quorum consuetudine, con-
gressuque sic Nobis interdixit apostolus, ut nec ave 
illis dicere diserte praeceperit. Eaxit nostrum omnium 
precibus exoratus dives in misericordia Deus, 
ut auxiliante gratia sua redeant insipientes ad cor, 
errantesque in viam justitiae reducantur ; faxit ut 
compresso perditorum hominum furore, qui per 
supra memoratos coetus impia ac nefaria moliuntur, 
a tam multis, tamque inveteratis malis recreari ali-
quando tum Ecclesia tum humana societas possit. 
Quae ut Nobis ex votis succédant, deprecatricem 
apud clementissimum Deum adliibeamus Sanctissi-
mam Virginem Dei ipsius matrem ab' origine innna-
culatam, cui datum est Ecclesiae hostes, atque erro-
rum monstra confringere ; nec non patrocinium 
imploremus beatorum apostolorum Petri et Pauli, 
quorum glorioso cruore alma haec urbs consecrata 
est. Horum ope atque auxilio, quod a divina bonitate 
flagitamus, facilius Nos assecuturos confidimus. 

Az esztergomi uj papnevelde ünnepélyes fölszen-
teltetése. 

Frayssinous Dienes, a nagy tudományu franczia főpap 
állítása : „a legnagyobb tekintélyű férfiak" tanácsa, hogy el-
ismert igazságokat látszó nehézségeknek soha sem kell föl-
áldozni." E meggyőződés lelkesíthette országunk bíboros 
főpapját Scitovszky ker. János áldornagyunkat, midőn fő-
megyéje anya-papneveldéjét szeme elé állítani magában el-
határozta. Elismert igazság, mert a trienti zsinat is ugy 
óhajtá, hogy minden megye seminariuma a székesegyház 
mellett, a főpásztor szeme előtt állittassék föl ; ezt ama ál-
dásban pihenő érsekeink Rudnay, Kopácsy is belátták, kik 
a török uralma által száműzött érseki széket és székeskáp-
talaut, az ország hő óhajtásakint, sz. István szép hazájába 
Esztergomba visszahozták és ott megszilárdították ; de az 
uj seminarium fölépítésére szükséges tömérdek pénzösszeg, 
s evvel ellenkezőleg a nagy apályban sinlö pénztár s mostoha 
idők mindenkit megakaszthattak volna, csak biboros főpa-
punkat nem, ki minden tervét s igy ezt is a Mindenható di-
csőségére és benne helyzett bizalommal rendületlenül kezdé 
és szerencsésen befejezé, a nagy Massilonnak a papi buzga-
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lomróli beszédjét szem előtt tartva : ,,vitám nostram, valetu-
dinem, opes pro fratrum nostrorum salute, Deique, cujus 
ministri sumus, gloria objiciamus." Valóban divinum brachium 
non est abbreviatum, a kegyes ég országunk főpapját csu-
dálkozásra méltó lelki és testi erővel, bölcseséggel, tevékeny-
séggel és szerencsével áldá meg: félszázados papi pályája s 
főleg 38 éves püspöki működései a tudományok, köznevelés, 
papi fegyelem, istenitiszteletnek fölvirágzására, egyház és 
haza javára szenteltettek, mikint nagyszerű alkotmányai 
fönnen hirdetik. Haec omnia enarrabit ecclesia sanctorum. 

Mi ez által bíboros atyánk legújabb remek müvét, az 
esztergomi újonnan alkotott sz. István királyról nevezett 
nagyszerű papneveldét, és fölavatási magasztos ünnepélyét 
akarván megismertetni, elöljáróban annak történetét vázo-
landjuk, és pedig azon jeles férfiutói ns. Zalka János kano-
nok úrtól nyert adatok nyomán, ki abban az egyház és ha-
zára nézve egyiránt igen fontos papnevelést ép oly kitűnő 
szellemben, amily derék sikerrel vezényli, s kinek ezen leg-
újabban fölépült, s korunkban emelkedett képző és tudomá-
nyos intézetek közt kétségkívül egyik legkitűnőbb, azért 
megismertetésre igen is méltó uj intézet körüli érdemei a 
legbokrosabbak és közhálára méltók. 

A trienti szent zsinat fölismervén az egyházi rendre 
készülő ifjak neveltetésének roppant fontosságát, azon tör-
vényt hozá, mely szerint minden megyés püspök köteles 
megyéje számára papneveldét (seminariumot) alapítani, és 
pedig ha lehet, a székesegyház mellett, kijelelvén az alapi-
tásra megkívántató pénzerő forrásait is. *) Boldog emléke-
zetű Oláh Miklós esztergomi érsek s Magyarország primása 
(kinek épületes életvonásait ,István bácsi' naptára 1865-i 
63—68 lapjain közlöttük) a trienti sz. zsinat ez üdvös törvé-
nyét mielőbb életbe léptetni kívánván, 1566-ban alapitá a 
papneveldét és pedig Nagyszombatban, mert Esztergom 
akkor a török iga alatt nyögvén, az érsek és székes kápta-
lanja Nagyszombatban lakott. Azonban Oláh kijelenté, hogy 
ezen első sz. királyunk pártfogása alá helyzett intézetnek, 
ha a törökök Esztergomból kiűzetnének, oda mint az érsek 
ősi székhelyére kell átvitetnie. A trienti törvény szerint al-
kotott és rendezett papneveldék közt ez hazánkban az első, 
s igy a jelenleg fönálló papneveldék közt legrégiebb, azért 
ősréginek (antiquissimum) czimeztetik. 

Az első alapítvány Oláh érsek és az esztergomi főkáp-
talan adakozásaiból — mely lelkes érsekeinek nemes áldo-
zataiban rendszerint osztozik — tétetett össze, de csak tiz 
növendék tartására volt elegendő. Tehát arról kellett gon-
doskodni, hogy a nagy egyházi megye szükségeihez képest 
több egyházi férfiú neveltessék Az 1548-ki hazai törvény 
az elhagyatott apátságok és prépostságok javait katholikus 
nevelő- és tanitó-intézetekre fordithatóknak határozván, Oláh 
már 1558-ban a nagyszombati iskolára megvevé a széplaki 
apátság jószágait, melyek, mert a papneveldére forditattak, 
s igy I. Ferdinánd császár és magy. apostoli király adomá-
nyozása folytán, a széplaki apátság jószágai a papnevelde 
birtokába jöttek. A bényi prépostság is e neveidének ada-
tott ; de akkor e vidék török kézben lévén, a törvényes beve-
zetés (statutio) végre nem hajtathatott. 

*) Sess. 23. e. 18. de reform. 

Pázmány Péter 1631-ben nagyobb neveldeházat épít-
tetett, s a fölhévizi prépostság némely birtokát nyeré meg 
adományozás utján papneveldénknek, s igy ennek második 
alapitójává lőn, ki az érsek felügyelete alatt az esztergomi 
főkáptalanra bizta mind a jószágok kormányzatát, mind a 
nevelés ügyét. 

Intézetünk igy állott 1683-ig. Ekkor a nagyszombati 
nagy tűzvész a káptalan utczában létezett Pázmány-féle há-
zat is fölemészté, melyet Szécsényi György érsek ugyan hat 
év múlva fölépíttetett ; de ez az intézetnek csak kevés ideig 
szolgált, minthogy már 1713-ban neveldénk azon szép házba 
tétetett által, melyet Mérey Mihály esztergomi kanonok s 
vegliai püspök a sz. János utczában a növendékpapság 
számára emelt, mely is egész József császár idejeig hasz-
náltatott. 

1784-ben a megyei papneveldék megszüntettek, s igy 
a nagyszombati is. A növendékség ekkor Posonyba a vári 
átalános papneveldébe ment, hol az 1788-ki lajstrom szerint 
531 különféle egyházmegyei növendék képeztetett. 

1802-ben növendékeink Nagyszombatba visszatértek. 
A Mérey-féle házba mentek a kezdők. E házban neveltetett 
az ország jelenlegi főpapja Scitovszky János bibornok és 
herczegprimás ő eminentiája is, mint r jsnyói növendék. 

1820-ban az érsek és fökáptalanja saját óhaja szerint 
és az ország rondei többszörös sürgetésére eredeti székhe-
lyökre Esztergomba térvén, a papneveldét is szerették volna 
magukkal hozni, de ez, alkalmas épület hiányában, egyelőre 
kivihetetlen volt; s igy noha még boldog emlékű Rudnay Sán-
dor bibornok s primás megkezdette az esztergomi várban az 
uj papneveldét épiteni, ennek alapját 1821-ben letevén, de 
vele kevésre ment; áldott emlékű Kopácsy József herczeg 
primás alatt az épület folytattatván, az csak földszinti pad-
latig emeltetett, s igy az intézet 1849-ig Nagyszombatban 
maradt, elfoglalván a convictus és Marianum-seminarium 
épületeit, saját lakát pedig a nagyszombati vicariatus érseki 
helynökének hagyván hivatalos lakásul. 

1849-ben megszüntetvén a Rudnay primás alatt alakult 
s a sz. István-papnevelde jövedelméből ellátott esztergomi 
presbyterium, jelenlegi kalocsai érsek Kunszt József ő exja, 
mint akkor esztergomi főkáptalani helynök, a theologiai-kar 
két felső osztályát áthozta Esztergomba. 1850-ben Scitovszky 
k. János ő eminentiája parancsára már az egész theologiai 
növendékség Esztergomba költözött, s igy ez nov. 12-én a 
megnagyobbított neveidében megtelepedvén, uj törvényeit 
egyházi ünnepélylyel átvevé. Ezt szükséges volt tenni, hogy 
az alapítók szándoka — a török elüzetése után Esztergomba 
helyezni át az intézetet — elvégre teljesedjék ; továbbá, 
hogy a trienti zsinat akaratja s Pázmány alapítványa sze-
rint a papjelöltek az érsek és fökáptalan szeme előtt nevel-
tessenek ; hozzá járul, hogy a főegyházat egyházi segédletre 
szükséges növendékek nélkül, s a növendékeket csak ily fő-
egyház mellett lehetséges papi gyakorlati tér nélkül sem 
lehetett hagyni. A hetedik és nyolczadik főgymnasiumi osz-
tályok papnövendékei azonban még Nagyszombatban ha-
gyattak, mert az esztergomi ideiglenes seminariumban nem 
vala elégséges hely befogadásukra. 

Részint, hogy az emiitettük áthelyezés teljesen meg-
történjek, s a főpásztor és fökáptalan szeme előtti papneve-
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lés egyöntetű legyen; részint, hogy a kettős háztartás költ-
ségei és nagyobb terhei kiméltessenek, 1861-ben jul. 15-én 
a várbeli Bakács kápolnában előre bocsáttatván a Szentlé-
leknek segitségül-hivása, megkezdetett az esztergomi várbeli 
uj seminariumnak építtetése és pedig boldog emlékű Rud-
nay Sándor prímás által vetett alapon, a basilika észak-nyu-
gotra eső aljában ; neveldénk ő eminentiájának csudált buz-
galma és gondossága mellett 1863-ban már födél a lákerü l t , 
s most 1865-ki october elején, hazánk ezen egyik legnagyobb-
szerü palotája teljesen elkészült, hogy october 8-kán nagy-
szerű ünnepélylyel fölszenteltessék és benépesitve, egyrészt 
alkotójának a tudományok iránti magas előszeretét és mivelt 
Ízlését évezredekig hirdesse, másrészt pedig, hogy benne az 
egyház reményei s majdan lelkipásztorai és harczosai jelesen 
képeztessenek. 

Mielőtt e remek intézethez illő magasztos felavatási 
ünnepélyt rajzolnék, érdekes leend korunk e nevezetesb 
épületjét még közelebbről megismertetnünk. 

Ezen mily roppant, ép oly Ízletes ház a sz. István ki-
rályról nevezett papnevelde tökéiből s a Nagyszombatban 
megszüntetett Marianum-seminarium hasonló pénzeiből épült, 
s még néhány jótevő ajándékából, kik között Scitovszky 
János ő eminentiája, országunk hőn tisztelt primása, a ha-
zai jó intézeteknek kimerithetlen kútfeje, eddig szinte 20,000 
forinttal járul t az építés költségeihez. 

Az intézet a kiterjedt főmegye nagy szükségeihez ké-
pest számos növendékre számit, legalább 120-ra hat osztály-
ban, s az ezek számára szükséges iskolák, könyvtár, tan-
szerektára, museum-, háló-, ebédlő-teremek, aula-major, a 
kápolna, betegek osztálya, az elöljárók és tanárok lakaik, 
az ily nagy intézethez szükséges cselédség és éléspadok na-
gyon is elfoglalandják a különben roppant épületet. (Folyt.) 

Majer István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , oct. 8-án. (Folyt.) ») h) Romába érkezvén az 

uj pápa (VII Pius), a kormányzat legnagyobb terhei állottak 
útjában. A franczia rövid gazdálkodás mindent elrontott, a 
nápolyi igazgatás semmit nem javitott, mindent újra kellett 
szervezni. Consalvi, kit VI I Pius azonnal papbibornokká 
akar t tenni, saját kérésére csak szerpapbibornok lett, láng-
eszével a helyzetnek ura volt. A szervezés a régi visszaélé-
sek megszüntetése is volt. Ez sokakat sértett , de Consalvi 
állhatatos maradt . A pénzügy, a kereskedelmi, földmivelési, 
csendbiztossági ügy legelőször rendeztetett . Consalvi sok 
hivatalt világiakra bizott, úgyhogy a kormányzat papi jel-
lege, ahol csak lehetett, szűnni kezdett . Consalvi kezdemé-
nyezésének köszönhető, hogy 1847-ben Rayneval tudósítá-
sában olvashatta a világ, miszerint 4000 hivatalnok között 
csak 300 pap van ; s ehez sok tisztán egyházi hatóságoknál, 
például a congregatiók, a hivatalnokok többsége világiakból 
állott. Nem soroljuk ezen belügyeket, melyeket Consalvi is 
igen röviden említ, mert bennölt saját dicséretét sejtette ; a 
jó lélek pedig nem regéli saját dicséreteit. Emiitett azonban 
államtitkári intézkedéseiből néhányat, melyekkel a szent-
szék becsületének tartozott a fekete lelkű vagy tudatlan rá-

' ) Lásd, Religio 1864. I I félév 2—50 számait. 

galmazók ellen, kik a szentszék kormányát rothadtnak, ja-
víthatatlannak festik, mikint Parisban a veres herczeg és a 
meghalt Pietri senator. Consalvi ismerte századját , az 
1860 — 1864-ben előhozandó rágalmakra már 1812-ben vá-
laszolt. Néhány adattal tartozott saját nevének is; mert a 
lángész, midőn nagy vállalatot kezd, vagy ujat teremt, min 
dig ellenmondásra, gyanusitásra, s a kislelkek rágódásaira 
akad, melyek a komoly elmék előtt hitel helyett csak szá-
nalmat lelnek, de kevés a komoly elme, vastag az előítélet. 
Mellőzve a belügyeket, rövid figyelmet vetünk a külügyekre, 
melyek egykét udvarra fényt derítenek, s a helyzetek ben-
sejét felvilágosítják. Nápoly, Spanyolország, Portugallia, 
Austria, Muszkaország foglalkodtatták Consalvit, mig Pesch 
bibornok és Napoléon császár e bibornokot magas állásáról 
erőszakkal el nem űzték. 

Nápolyban három angol uralkodott, s Ferdinándot a nép 
előtt gyűlöletessé tette. Acton, irlandi születésü, kalandor, 
cselszövényes, hazug, gaz, szószegő, mikint Consalvi irja, 
Lady Hamilton, szűz Erzsébet királynénak hasonmása, és 
Nelson tengernagy. Legelső nehézség volt a beneventi s 
ponte-corvoi herczegség, melyet Acton ugy akar t megtar-
tani, mint báró Thugut a három legatiokat ; másik nehézség 
volt a püspökségek kisebb számra szorítása, harmadik a fe-
hér ménló. A pápai államokat visszaadta Acton, mert Thu-
gut báró hódítási terveitől félve a szentszéket akar ta a két 
hatalom közé szúrni. A ministerek oly gyengék, hogy a leg-
szentebb, legigazságosabb ügyet sem tudják önzés nélkül 
elvégezni. Nincs erejök a tiszta igazság bevallására, gya-
korlatára. Nálok az igazságosság csak eszköz az önérdek 
szépítésére. A florenczi béke parancsolta a két herczegség 
kiadását, mivel Bonaparte nem akar ta tűrni, hogy az egy-
házi államokat más bírhassa; de Acton és Hamilton tudott 
ürügyet találni ad calendas graecas. A szentszéknek ismé-
telt előterjesztései sikeretlenek voltak, migcsak az első con-
sul nem nyilatkoztatta ki Parisban a napolyi követ előtt, 
hogy a nápolyi hivatalnokok egy hónap alatt hagyják oda a 
herczegségeket, különben ö csinál rendet Nápolyban. A her-
czegségek kiadattak VI I Piusnak. — A püspökségek össze-
sítése concordatumnak lett tárgya, mely csak 22 év múlva 
köttetett meg. A ménló az ös vasaiságnak volt jelképe, me-
lyet a nápolyi udvar évenkint sz. Péter-Pál napján királyia-
san felkantározva, a nyeregzsebeket 10,000 scudoval meg-
tömve a Vatican udvarán átadott. Ez volt a szentszék jogai-
nak bevallása, mikint a piemonti király részéről az aranyok-
kal teli rakott nagy aranykehely. A ménlovat a nápolyi ud-
var megtagadta, de a 10,000 scudot pium oblatum név alatt 
évenkint megígérte. Ez is moly volt, mely nem sokára a ná-
polyi király ruhatárát , sőt koronáját is elrágta. „Különös 
változatossága az emberi sorsnak, felkiált Consalvi. A nápolyi 
király mig a koronát fején hordta, nem akar t küldeni fehér 
ménlovat ; mikor koronáját vesztve bujdosott, a fehér mén-
lovat önkényt megajánlotta; visszatérve országába, a mén-
lovat ismét megtagadta." a) Ez is moly volt, mely I I Fe-
rencznek ruhatárát , s benne a koronát is megrágta. Igy 
van az megírva a történet fájdalmaival : nolite tangere chri-
stos meos. — 

») T. 2. p. 273. 
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A madridi udvar fölötte sokat követelt, de mégis fö-
lötte kevéssel megelégedett A nunciust egyszerű követté, a 
szerzeteseket romai főnöküktől függetlenekké, a püspököket 
minden dispensatioban teljes hatalmuakká, az egyházi java-
dalmakat a királyi kézbe átadatni, s mikor jónak látja, az 
egyházi javakat különös adó alá vetni akarta. Josephin irá-
nyok. Kapott a szerzetesekre egy visitator apostolicust, a 
többi maradt, amint volt. A madridi udvar evvel oly megelé-
gedett lett, hogy a király Consalvit cordovai kanonokká 
nevezte, csakhogy ezt az államtitkár el nem fogadta. 3) A 
portugalli udvar az egyházra nézve gyűlöletes rendeletet 
adott ki, mely azonban csak mult évben Loulé kőmives 
alatt más szinben vétetett foganatba. 

Keserűbb viszályok törtek ki a bécsi udvarral, melye-
ket csak VII Pius szilárdsága és Consalvi tapintatossága 
győzhetett le, anélkül, hogy az udvar és a szentszék között 
a szakadás, melylyel Bécsből mindig fenyegetődztek, beál-
lott volna. A bécsi kormány I I József méltánytalan törvé-
nyein is túl ment, s mit a törvények a gyakorlatban még 
elnéztek, Coblenz gróf, ki Thugut bárót követte az első mi-
nisterségben, tűrni nem akarta. Legelső volt a követelés, 
hogy a pápai nuncius egyszerű követ legyen. Ezt már II 
József megtette, de a kinevezendő püspökök fölötti canoni-
cus keresetet mindig a nuncius végezte. A kormány ezt va-
lamely püspök által akarta végeztetni. A szentszék ismé-
telve mondta, hogy ezen okmányok elkészitése nem jogha-
tóság, hanem a bizalomnak ügye, melylyel a pápa az ö kö-
vetét esetről esetre megbízza, s hogy e tárgyban egyedül 
követében bizhatik meg, mert a birodalombeli püspökök 
nem függetlenek, a szentatya pedig nem ruházhat fel sen-
kit püspökké, hacsak személyes tulajdonságairól meg nem 
győződik. Az udvar rögtön a nuncius hazahívását követelte, 
arra számitván, hogy sok évig mindenkit persona non gra-
ta-vá fog nyilatkoztatni, s nem levén nuncius, valamelyik 
püspököt fog kelleni megbizni a canonica inquisitioval. Nem 
gondolták Bécsben, hogy ha ott nincs nuncius, ez három 
Marengónál is nagyobb vereség. Végre Consalvinek bizal-
mas levele gróf Coblenzhez, kit a lunevillei békekötésnél 
Parisban megismert, a gyűlöletes viszályt lecsillapította, s 
maradt minden amint volt. — A másik viszály gróf Kinski-
nőnek házassága körül forgott. Ez ratum sed non consum-
matum volt. A nuncius megbízta a bécsi érseket, ez nem te-
vén semmit, a prágai érseket a perkeresettel. E megbízás 
ellen a kormánynak semmi kifogása nem volt öt évig. Öt év 
után észreveszi a kormány, hogy a megbízás joghatóság, ő 
pedig a nunciusnál semmi joghatóságot nem tür, követelte 
tehát, hogy a pápa a prágai érseket az ügyre u j brevével 
bizza meg. Ha ezt teendi a szentatya, a nuncius által adott 
megbízást semmisnek fogja mutatni. A szentszék sok féle 
kellemetlen helyzeteket tűrhet ; de hogy ezeket ö maga 
szentesítse, ezt soha nem szokta tenni. A szentszék aján-
lotta, hogy más püspököt fog az ügyben megbizni, hogy az 
u j bécsi érseket megbízza, hogy a prágai érseknek terjed-
tebb hatalmat fog adni; mindez visszavettetett, mert kö-
zépút volt. Ilyeneken czivódtak Bécsben, mikor a poroszok 
Jenánál meghaltak, mikor a franczia seregek Bécs alatt sá-

Jövedelme volt a kanonoknak 4000 scudo, vagy is 100,000 real, 
ami nálunk 100,000 hatos. 
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toroztak. Epen az, mint mikor XVI Lajos és Maria-Antoi-
nette a hires aug. 10-e előtti estén udvari gyermekszinjáté-
kot rendezett, másnap 11 órakor a conventben menedéket 
keresett. A prágai érsek szélesebb joghatóságot kapott, de 
mikint Consalvi mondja, megbízatásában hütelenül j á r t el, 
mert a perkeresetre levén megbizva, ő a házasság semmisé-
gét mondta ki, Kinskinét Merveldt tábornokkal u j házas-
ságra eresztette, amit a szentszék semmisnek nyilatkozta-
tott, az érseknek pedig keserű megrovó levelet küldött. A 
concordatumra, a püspökségek uj határaira is kezdett a 
bécsi udvar levelezni, de levelei inkább parancsok semmint 
tárgyalások voltak. A hatalmas iránt oly figyelmesek, a 
fegyvertelen ellen oly kiliivók ! Ebben semmi sem végeztet-
l^tet t . A német kisebb hatalmasságok 1815 után kötöttek 
concordatumokat, Bécsre csak cs. ap. kir. Fölségünknek 
tartotta főn az isteni gondviselés a dicsőséget, hogy a bi-
zonytalan állapotnak, a gyűlöletes túlkapásoknak véget 
vessen. 

Ily lelki állapotok fejthetik meg csak a szentszéknek 
bámulatos engedékenységét a franczia concordatumban, me-
lyet Consalv» külön emlékiratban ír le, s mely csak az ő 
bölcseségének köszönhető. (Folyt.) 

PEST, oct. 6-án. — A napokban a belváros egyik ut-
czáján menvén, szemembe ötlött egy ódon alacsony ház, 
melynek homlokzatán régi divat szerint fülke van, egykor 
valamely szentnek, talán a bold. Szűznek, vagy sz. Flórián-
nak, most egy pánczélos vitéznek helye, kinek paizsán ki-
gyóalakot láthatsz. Tovább menvén egy ujon épült ház hom-
lokzatán Mercurt, a kereskedők istenét láttam díszes fülké-
ben. Igy tünedeznek el gondolám, a kereszténység jelvényei, 
a szentek szobrai, és más műalakok váltják azokat fel, me-
lyek egykor a pogányok hitének jelvényei voltak, melyeket 
a keresztény hit leszorított helyeikről, az emberek lakairól, 
melyeket a pogány balhit bálványaival és fajtalan müveivel 
undokitott, mint ezt Herculanumnak napfényre kerülő házai 
mutatják. Vagy talán, mint Gaume egyik jeles müvében 
(Geschichte der häuslichen Gesellschaft) panaszolja, művelt-
ségűnk retrograd irányban siet-e vissza a pogányság kor-
szakába ? A látszat ezt gyanitatja. Láthatsz fővárosunk 
egyik-másik ujon épült palotáján Caryatidok gyanánt a régi 
Aphrodite cultusra emlékeztető nőalakokat, egy most épülő 
nagy uri palotán meznélküli gyermekszobrokat, egy nagy 
tudományos épületen sphynxeket, sőt még az érdemes ha-
lászczéh is korszerüleg hitt cselekedni, midőn sz. Péter, a 
halászok pártfogója helyett, kit a czéh az ő régi szentelt lo-
bogóján visel, egy izmos szakácsné szobrát állította diszül a 
haltéren az általa megújított kútra. — Hazatérvén sétámból, 
mely ily feketevérü (?) gondolatokra adott alkalmat, a P. 
Lloyd sept. 29-i számát találtam asztalomon. Kénytelenség-
ből olvasom, hogy száz olvasóim ne kénytelenittessenek ol-
vasni azt. Előre mosolyogtam, tudván hogy nulla dies sine 
linea e különös nemű lapnál, és hogy alig jelenik meg szám, 
melyben legalább egy picziny kavicsot nem dobna reánk, 
és íme nem csalódtam. Egy történetkét közöl, melynek szín-
helye most az egyszer Angolország. E szerint egy 4 éves 
gyermek egy londoni templomba menvén anyjával, egy pap-
nak, ki karing és stólában a szekrestyéböl jött, látására meg-
ijedt és szörnyet halt. Már csak azt vártuk, hogy lehozást 



244 m 

tesz : minek a templomba menni ? vagy minek a kar ing 
vagy stóla ? mivel mult évben a santiagói szerencsétlenségre 
azt mondták : minek a gyertya- a lámpafény a templomban ? 
Valóban gyönyörű egy adomácska ! Alig*hiszszük, hogy egy 
kath. papnak látása annyira volna képes megrémíteni a gyer-
meket, mint ha valakinek alkalma vagyon héber atyánk-
fiait a kiengesztelés napján halottias ingeikbe öltözve látni, 
mely vezeklési öltözetben, néha a zsinagóga kapuján kivül 
is templomuk előterén felüdülés végett megjelennek. Bizo-
nyára nem csúfolódási viszketegből mondjuk ezt, hanem mi-
vel magunk is e síri toilettebe öltözött férfiak külsége által 
egy alkalommal mélyen meg valánk hatva. Egyébiránt tán 
van e kis adomának fu lánkja is. Ime ebből az is lehet a ta-
nulság: gyermek az iskolában papot ne lásson, kitől m e ^ 
ijedhetne s kinek látásán görcsöket kaphatna És igy az 
adoma czélja világos. A hitetlenek törekvése most oda irá-
nyul, mint lehetne az iskolát az egyháztól függetlenné (!) 
tenni. A P. Lloyd megteszi magáét, a többit tegyék meg 
majd mások. E kis adomával is annyira mennyire indokolja 
ennek szükségességét. Mikor fog kifogyhatni ilyenekből a 

Varázs '? 

ROMA, sept. 26-án. A mai Giornale di Roma közli a 
tegnapi consistoriumban betöltött püspöki székek névsorát a 
kinevezett u j püspökök nevével együtt. Spanyolországban a 
segorbei püspöki székre Hernandez y Herrero Joachim, a 
coriaira Perez Fernandez István, a calahorrei és calzadaira 
Arenzana Sebestyén, a bajadozira Ramirez y Vazquez Fer-
dinánd, capoverdeire Alves Feijö József ; Austriában a sza-
mosujvári g. kath. püspöki székre Vancsa János ; Belgium-
ban a namuri székre Dechamps Victor ; Brasiliában az olin-
dai székre do Rego de Medeiros Emmanuel, a goyazira Con-
salves de Azevedo Joachim ; a hitetlen tájakon a cidoniaira 
Yerovi József, limiraira Ulloa Emmanuel, sionira Durguth 
József, europusira Arnberg János. Je lente t te azonfelül a 
szentatya következő, apostoli breve által tett kinevezése-
ket : santa-fede-di-bogotai coadjutorságra cum ju re succes-
s ions Arbalaes Vincze messimopolisi püspök, nova-pamplo-
nai székre Toscano Bonifácz. A Propaganda által tett kine-
vezéseket szintén közzétette : a tarsai érsekségre Angiarakin 
Arsénius, westminsteri érsekségre Manning Henrik, az 
egyesült bolgárok számára Popov Rafael, clogeri püspöki 
székre Irlandban Donnely Jakab , nashvilleire az Egyesült-
államokban Fechan Patrícius, albanyira Conroy János, kar-
putira, mely a szentatya által az örmények számára legú-
jabban felállíttatott, Israelian István, agatopolire Bel Lajos, 
amorioira Svinkels János, sarret taira Power Miklós nevez-
tetett ki. — Ezek után a consistorium ügyvéde Manning 
érsek számára palliumot kérvényezett , melyre a szentatya 
„dabimus propedieín" válaszolt. 

NORVÉGIA, sept. 28-án. Norvégia, mint tudjuk a 
keresztény korszak első napjaiban német törzsökök által 
volt népesítve. l-ső Olaf a 10-ik századvége felé hozta be a 
keresztény hitet, de csak a következő században 2-ik Olaf 
uralkodása alatt tért meg a nemzet nagyobb része. 1536-ban 
a nemesek gyülekezete uralom és ragadmányvágyában vitte 
3-ik Keresztélyt oda, hogy Norvégiát annectálja — mint ma 
mondanák — Dániához, és a catholicismus eltörlését hatá-

rozza el mindkét országban, igy a norvégiaiak hite és füg-
getlensége egyszerre elveszett. E nép kényszerítve volt 
lutheránusnak vallani magát ; mindazonáltal a küzdelem 
hosszú volt, és a vértanúk száma nem csekély. Mi a norvé-
giaiaknak adott vallásszabadságot illeti, Ítélhetünk róla, ha 
5-ik Keresztélynek (1670 — 1693) törvényét tekint jük, mely 
1848-ig érvényben maradt. Ez a zsarnokság törvénye és sza-
badalma volt, minőt csak Irhonban találunk. A lutheranis-
muson kivül minden más vallás-gyakorlat tiltva volt. Csak a 
követek palotáikban tar that tak áldozárt. És ezeknek is tiltva 
vala a követségi palotákon kivül saját hitsorsosaiknak vinni 
a vallás vigasztalásait. 1845-ben jobb napok tűntek fel. Ez 
év sept. 20-án 38 katholikus kérelmezte, hogy plébániát 
alakithasson, mi ideiglenesen megengedtetett , a szentmise 
áldozat virág-vasárnapján mutattatott be, és plébánia alakult 
sz. Olaf védnöksége alatt. A dissidensek, vagyis a katholi-
kusok ezután saját papjaik alatt egyesülhettek, a tanitás 
szabadsága megadatott, és a polgári házasság után a jegye-
sek saját lelkészeik által összeadathattak. Mindazonáltal a 
régi zsarnokság egészen meg nem szűnt. Az 1814-ik alkot-
mány erejénél fogva az államegyház tagjai a hivatalok 
egyedáruságát megtartották, és a hivatalok utja a katholi-
kusok elöl ezután is elzárva maradott. Reményleni lehet 
azonban, mikint a zsarnokság ez utolsó maradványai is eltü-
nedezni fognak. E g y emancipationalis törvényjavaslat fog a 
storthing (országgyűlés) elé terjesztetni, mely a katholiku-
sok helyzetének javulását is eredményezendi. — 1845-ben, 
mint emiitők, egy kath. plébánia alakult, 1849-ben két re-
demptorista missionarius : Schroth és Jent i th Christiániába 
érkezvén, egy kath. templom építéséhez fogtak, mely azon-
ban pénz hiányában csak 1854-ben épült fel. Schroth meg-
betegedett, Jent i th elöljárói által visszahivatott , u tódjuk 
Hoberth nem tudott megküzdeni a helyzet nehézségeivel. 
E k k o r történt, hogy egy többé nem fiatal, és beteges segéd-
lelkész a straszburgi megyéből elhatározta, hogy a norvé-
giai katholikusok lelki szükségeinek kielégítésére menjen. 
Christianiába augustus havában 1854-ben érkezett . Sok ne-
hézséggel kellett megküzdenie. Befejezni a templom építését, 
iskolát teremteni, az istenitiszteletet emelni, a p lébániát 
tovább szervezni, a híveket az egység- és szeretetben erősí-
teni ; ezek voltak Lichtlé u rnák apostoli müvei. A templom 
1856 aug. 27-én avattatott fel nagyszámú protestáns t ö n v g 
jelenlétében. A templom főkincsei között volt sz. Olaf erek-
lyéje, az egyetlen, mely fenmaradt Norvégia dicső védszent-
jének testéből. Hála a hitterjesztő társulat, és egy müncheni 
egyesület segélyeinek, 1860-ban tanoda is emeltethetett. 
Szellemi tekintetben eme missio állapota még kecsegtetőbb. 
Sz. Olaf plébániájában sok jeles és ajtatos család van. 130 
katholikus tartozik ide Christiániában és környékén. A hús-
véti áldozások száma felrúgott 80-ra. A norvégiai missiónak 
nagy jövője van, a föld termékeny, csak jó mívesekre és 
Isten áldására van szükség. Már is az előítéletek nem oly 
csökönyösek többé a katholikusok irányában, tisztelettel 
bánnak velünk, mint akikkel számítani szükséges. Igaz, 
hogy most a protestáns egyházi és világi hatóságok inkább 
eröködnek, mint valaha, hitelök megőrzésében ; de épen ez 
bizonyít mellettünk, hogy félelmetesekké kezdünk válni ne-
kik. Az igazság előbb utóbb győzni fog. Reményeinket nö-
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veszti az, bogy a norvégiai nép élénken vallásos, hittani és 
erkölcstani kérdések által érdekeltetik, és ezek a napi sajtó 
által tárgyaltatnak, sőt megtörtént, hogy türelmetlen táma-
dások alkalmával az ellentáborból akadtak védőink a bold. 
Szűz és szentek tiszteletére vonatkozólag. Más t én j , mi hi-
tünk ügyét elősegitheti, a prot. igehirdetők és nép közötti 
megoszlás vallási tárgyakban. Pásztoraik Grrandvigiekre 
(Grrandvig kopenhágai lelkésztől neveztetve) és orthodo-
xokra oszolnak, a nép az ellenkező tanok tömkelegében ha-
tározott hitet és vallást keres, ezután óhajtozik. A mormonok 
és methodisták e nemes nyugtalanságot hasznukra fordítják, 
és a falvak népét zsákmányul ejtik. Mily sok jót művelhetne 
itt a katholikus hit hirdetése ! de sok munkást igényelne ! A 
christiansandi kézmivesek is panaszkodtak e tekintetben 
Lichtlé urnák, ki meg is Ígérte, hogy meg fogja őket láto-
gatni; de igéretét nem teljesíthette, mivel püspöke á l t a la 
gothenburgi fontos állomás alakításával Svécziában bízatott 
meg, és igy kényszerült elhagyni kedves Norvégiáját, melyért 
tiz év óta annyit' szenvedett. A stockholmi apostoli helyett-
nökséghez tartozik Bergen városa is, mely 26,000 lelket szá-
mit, és Norvégia nyugoti részén fekszik. Csekély számú 
katholikusainak lelki szükségeit Halfeld-Huen áldozár látja 
el, ki norvég születésű. Bár éjszak földje, mely el van ké-
szítve az isteni ige magvának befogadására, rövid időn bő 
aratást nyújthatna! 

TIBET, (missiói tudósitások.) „Végre elérkeztem Tsa-
Bong tartományba, hol Bonga fekszik, melytől már csak 
háromnapnyi távolságra valék. Ker-Bo-ban szívesen fogad-
tak, tojással, hússal megvendégeltek, és örvendtek, hogy a 
rablók ellen oly hatalmasan szállottunk síkra. A többi között e 
vidéken meghívást kaptam a peunbo-i lámalakba, hogy ott 
a lámákkal theázzak. Armál szivesebben mentem, mivel 
ezeket hajlandóbbaknak ismertem az igazság elfogadására 
másoknál. Bevezettek a pagodába, és egy trónalaku, szőnyeg-
gel leterített székre ültettek. A pussák között voltam, mig 
azonban e bálványok egyformán terjesztették ki csúnya 
szájaikat, én pár csésze theát szörpölgettem. A lámák meg-
ígérték, hogy rövid időn eljövendenek megismerni a ker. hit 
tanításait, mely után vágyódnak. Különösen főnökük igen 
nyílt tekintetű embernek tetszett. Biztattam, hogy siessenek 
ismeretére jutni azon vallásnak, mely egyedül boldogítja 
őket itt e földön és a síron túl. A peunbo-i felekezet, mely 
ezelőtt tekintélyes volt Thibetben, most legmegvetettebb, s 
csak kevés hívőt számlál. Különbözik a vörös és barna se-
ctáktól abban, hogy csak egy egészen jó Istent imád (Keun-
tu-zonbo), kinek mégis feleséget ád. Elnyomatva a más fele-
kezetek lámái által, arról gondolkodnak, az igát mint vet-
hessék le. Az isteni gondviselés eme körülményt hasznukra 
fordíthatja, hogy keressék a legvigasztalóbb vallást. Főnö-
kük már jelentette is magát Bongában a keresztény hitok-
tatásra. IIa e főnököt megnyerhetjük, a többi bizonyosan 
utána jövend. Aznap este, midőn elhagytam a peun-bo-iakat, 
elérkeztem a Lon-tse folyó partján álló pagodához, hol egy 
chinai kereszténynyel találkoztam, kinek ugyanitt egy pár 
csizmáját lopták el. Hozzám fordult, hogy segítsem vissza-
szerezni, mert nagyon szegény. Ugyanakkor a tolvaj meg-
tudván jövetelemet, és félvén, hogy meg fogom büntettetni, 
sietett ajándékot hozni. Nem fogadtam el, hanem kijelentet-

tem, hogy roszul fog járni, ha vissza nem adja a lopott jószá-
got ; ez utóbbi meg is történt. Csak öt mértföldnyire voltam 
Bongától, de az ut oly rosz, hogy megtevésére legalább két 
nap kellett. Abenben a lakosok tojást és rizst ajánlottak. A 
Lu Tsé-Kiang folyó mentében haladván, egy kis kirándulást 
tettem Lu-Tsé vidékére. Long-Pu-ba érkezvén a félig vad 
lakosok testületileg jöttek hozzám ajándékaikkal. A főnökök 
hivatalos vörös övvel derekaikon a csapat élén voltak. Sor-
ban állottak mint a katonák, balkezüket a csípőre téve, 
jobb kezük mutató ujjai a fül háta mögött, minden monda-
tomra helyeslés jeléül a mutatóujjal füleiket mozgatták. Kér-
tek, hogy a bongai küldérek pártfogásuk alá vegyék őket, 
hogy a tsa-rongi thibetiek zaklatásaitól megszabaduljanak, 
állítván, hogy keresztények akarnak lenni. Mivel keresz-
tényekké kívántok lenni, felelém, megmondandjuk, mint 
kell imádkozni, és amint lehet, papot küldendűnk. A lu-tsé-
iek szelíd és félékeny jellemüek. Folytonosan zaklattatván a 
thibetiek igaztalan követelései által, rabszolgáknak tekintet-
nek, kik nem ismerik emberi méltóságukat. Megfosztva a 
jelen élet vigasztalásaitól, és a jövö reményétől, szívesen 
hallgatandják a hitküldér szavait, ki megtanítja őket a többi 
emberekkel közös eredetükre, és könnyitvén, amennyire le-
het, physicai nyomoruságukon, elmondandja az általok nem 
ismert mennyei boldogság lételét. Alakjuk kedves, szinök 
eléggé fehér, vonásaik kezdenek elütni a chinai és thibeti 
fajétól, és közelébb állanak a caucasusi typushoz. Nyelvük 
is lágy. Életszokásaik egyszerűek. Ruházatjuk egy darab 
szövet, melylyel testük egy részét befödik. Fejeik és lábaik 
nincsenek betakarva, könnyen viselik az idő kellemetlen-
ségeit. Nyilakkal vadásznak a vad állatokra. Ételük egyszerű. 
Mulatni szeretnek, és sokszor egész éjen át énekelnek, 
tánczolnak. Sokszor este dobszóval az egész helység össze-
gyűl. Azt hihetné valaki, hogy fontos tanácskozásra, pedig 
dehogy, csak egyik vagy másik tehetősebb hivja polgár-
társait mulatságra. Vallásuk keveréke a thibetinek, és saját 
babonaságaiknak. Lámáik nincsenek, papjaikat mumáknak 
nevezik, és ezek született jósok. Ha valaki a családban 
megbetegszik, elhivatik a muma, ki azon ürügy alatt, hogy 
ördöngösségeire kakasnak vagy tyúknak fejére és lábára 
van szükség, a többit megeszi, és ez természetesnek találta-
tik. Azonban sokszor, ha az előremondott esemény nem tel-
jesedik, a hamis jóslót a folyamba vetik. — 

Bongába végre egy havi utazás után jul 1-éu meg-
érkeztem. Groutelle ur, ki engem megelőzött az idejövetel-
ben, mert már mult év december havában itt volt, tárt ka-
rokkal fogadott. Az állomást jó rendben találtam. Bonga 
hegyek által övedzett kellemes völgyben fekszik, télen a 
hideg elég éles, anélkül, hogy törhetlen lenne, a nyár forró. 
A föld, noha homokos, mégis termékeny, majd minden bú-
zanemet megterem, de gyümölcsöt nem igen. A diófa, ugy 
látszik, az egyetlen, mely tenyészik. Vad állatok u. m. dám-
vad, háromszínű róka, majom, medve, vad macska stb. elég 
van a vidéki erdőkben; múltkor nyájunkban egy pusztító 
leopárdot lőttünk le Bongai utaink nem igen sokat érnek, 
még csak a franczia községi utakhoz sem hasonlíthatók. Múlt-
kor fogalmat szereztem magamnak rólok, midőn egy chinai 
keresztényt, ki három napi távolságra fekvő keresztény 
községecskében betegen feküdt, meglátogattam. Földön, vi-



246 

zen, és levegőn át ugrálva kellett haladnom. Az Ösvények 
sokszor tenyérnyi szélességüek, honnét balra vagy jobbra 
vizbe vagy mélyedésbe lehet lebukni a legkisebb vigyázat-
lanság mellett. Hidak helyet sokszor fatörzsökök szolgálnak, 
melyeken átjuthatásra jó adag hideg vér és gymnastika sziik-
széges. Fage ur két hónappal utánam jött Bongába, Renou 
pedig és Desgodins h' lassai utjokról lemondani kényszerül-
vén, Thibet eme fővárosában kiütött zavarok miatt, végre 
szintén utánunk jöttek. Több hónapon át együtt maradtunk, 
várván a Gondviselés útmutatásait, reánk és azon vidékre 
nézve, hová az evangéliumot hirdetni jöttünk. Aben városa, 
— négy mértföldre Bongától — missionáriust kért. Ide né-
hány nap múlván Goutelle fog indulni Lu-Tsé és Sun-Ta 
hasonlót tettek, és holnapután Desgodins fog ezen u j állo-
mására menni, mely félnapra van Bongától és 200 lelket szá-
mit. Reményijük, hogy Long-Pu is kívánkozni fog keresz-
ténynyé lenni. Renou atya Pa-Tangba ment, hogy várja chinai 
futárainkat, és ha lehet, uj állomás után nézzen. Fage ur a 
bongai állomást igazgatja, hol harmincznál több keresztelte-
tett már meg. Ami engem illet, én mindennap várom aPeun-
Bo lámák főnökét, hogy megtanítsam a latin nyelvre, mert 
pap akar lenni. Ö bölcsészet tanítója volt H ' Lassában, ér-
telmes ember, azért hiszem, gyors előmenetelt teend, és 
apostolává lehetend felekezetének. Minden nyomoruságaink 
után, talán majd mégis csak sikeres lesz működésűnk. Oh! 
ha Thibet meghallgatni akarná azok szavát, kik hozzá kül-
dettek, ördögi dühösségeinek emléke csakhamar elenyész-
nék. Elfelejtenénk minden üldözést. Szegény Thibet, hány-
szor tartod be már füleidet az evangelium előtt, és vissza-
taszítottad az üdvösség jelét, kínoztad Jézus hírnökeit; de 
tanítványai levén a szelid Istennek, midőn megátkoztattunk, 
áldást mondtunk, és részesíteni akartunk benneteket minden 
áron a keresztényelem áldásaiban ! — Imádkozzanak kedves 
szüleim mindennap Thibet megtéréseért, és fiukért, ki tá-
volsága ellenére meg nem szűnik maradni, Jézus és Máriá-
ban háladatos gyermekük : Durand Gábor ap. hitküldér 
Thibetben." 

VEGYESEK. 
A bécsi nuncius ő nmltga Esztergomból oct. 9-én Vá-

czot szerencséltette látogatásával. A váczi püspök ő méltsga 
a szentatya iránti testvéri és fiúi szeretetének, ragaszkodá-
sának érzelmeiben boldognak találta magát ezen látogatás 
által. Követték a nuncius nmltgát Váczra a szatmári püspök 
és a királyi személynök urak. A székesegyház, a papnevelde, 
a piarista atyák, a siketnémák intézete voltak, miket a nun-
cius meglátogatott. A papnövendékekhez a nunciús buzditó 
szavakat intézett. A testvéries étkezés alatt a papnövendé-
kek a pápai hymnust és a professio fideit ékesen, rendesen 
zengték ; énekügyességüknek a nuncius is tapsolt. A szat-
mári püspök ő nmlga kérve kérte a nunciust, szerencséltetné 
Szatmárt is magas látogatásával, hogy ott is tanuja legyen, 
mily ragaszkodással vannak mindnyájan a hitvalló IX. Pius-
hoz, a sanyargatott szentszékhez. 

Nuncius ő nméltóságát Budán a primási lakban oct. 
9-én a megérkezéskor a fővárosi papság fogadta, az üdvözlet 
szónoka m. s főt. Szabó József kanonok s papneveidei igaz-

gató ur volt. Másnap a főváros jelesebb intézeteit látogatta, 
betért a magyar kir. táblához is, hol teljes gyűlésben fogad-
tatott. Nm. Melczer királyi személynök ur távozáskor em-
lité, hogy a kir. tábla sok peres ügyben a canonok érvényét 
szabályul tartja, s ebből a nemzet vallásosságára, s a kath. 
egyház iránti tiszteletre hozott következést. A tárnok ő 
nmltsga és nm. Lonovics J . érsek oct. 10-én sietett a nuncius 
tiszteletére, akinek viszontlátogatását fogadta. Oct 11-én a 
nuncius Kalocsára ment Haas Mihály és Peitler Antal püs-
pökök, Szántóffy Antal és Kovács József kanonokok kíséreté-
ben. Örvendetes adatokat szedett a nm. nuncius ur Eszter-
gomban, ily örvendetes adatokat fog szedni Kalocsán is, 
hogy azokat a szentatyának megirja. 

Német-Ausztriában az egyetemek érdekeit a rector 
képviseli a tartománygyiilésekben. 48-diki törvényeink orsz. 
egyetemünket egészen tekintet nélkül hagyták s az sem az 
alsó- sem a felsőházban nincs képviselve. Hogy a képviselő-
házban a pesti egyetemnek rectora szintén csak annak rendje 
szerinti választás által vehetne részt, azt ugyan nem kell 
fej tegetnünk; de miért ne lehetne ő a felsőháznak t ag ja? A 
tudomány zászlós-ura, mint az egyetemben a legmagasb or-
szágos szellemi érdekek képviselője, miért ne foglalhatna 
helyet a mágnási táblán, melynek jogosultsága a 19-dik 
századbeli európai államéletben egyátalában mindinkább 
nem a nemesi születés vagy rendi-, hanem a nagyobb föld-
birtok képviseltetése alapján ismertetik el? Melyik mágnás 
személyesít mint magán egyén magasb ügyet, mint egyete-
münknek rectora ? Az egyetemi vagyon is felülmúlja a leg-
több nemesi jószágot. A rector függetlenségét is bizonyára 
senki sem fogja latolgatni. A püspökök, főispánok kinevez-
tetnek, a rectort azonban a legfelsőbb akadémiai méltóságra 
választják. Rangjánál fogva is kifogástalanul ott ülhetne a 
világi s egyházi főurak között. Óhajtjuk, hogy e megjegyzé-
seink ne maradjanak visszhang nélkül ! (Magyar jogtudomá-
nyi hetilap.) Ott ülnek a püspökök, ez elég lehet az egye-
temre. 

Sokat foglalkodnak a lapok az irlandi fénian titkos 
társulat tagjaival, akiket most az angol kormány befogat. 
Eme társulat Irland fölszabadítását vette czélul. A jó lélek 
szereti a haza politikai és polgári, sőt minden más jó szabad-
ságait ; de mikor a jó czélra titkos egyesületeket, összeeskü-
véseket választanak eszközül, ezt kereken kárhoztatja. Jó 
czélra rosz eszközt soha sem szabad használni. Hazánk is 
volt mostoha körülményekben ; bár mennyire keseregtünk 
is utolsó években alkotmányos szabadságainak hiányán, 
összeesküvést, mint eszközt, politikailag hazafiatlannak, er-

.kölcsileg kárhozatosuak mondtuk volna. Ez áll Irlandról is. 
A kath. egyház minden áldásos szabadságnak a szülője, 
da jká ja ; amit ö kárhoztat, az a szabadságnak is ellensége, 
mérge ; kárhoztatja pedig a titkos társulatokat, mikint a 
pápai allocutio sept. 25-éről szól. Tekintsen kiki a térképre, 
világos, és setét részt, müveit és barbár világot fog azon 
találni. Hol van a müveit ország ? Ott hol a kereszt van ? 
Hol van a barbár világ ? Hol nincs kereszt. Ahol a kereszt 
van, ott vati a műveltség, a szabadság ; a keresztet pedig a 
kath. egyház tűzte ki Európában. Az a szabadság egyedüli 
baja, hogy azt azonnal a ker. egyház ellen fordítják ; ahol 
pedig a fiak az apa, anya ellen fellázadnak, sem a szülék, 
sem a fiak nem lehetnek boldogok ; s azért mindig absolu-
tismusban végződik a viszály, hogy a család megmentessék. 
Kár ilyenkor az absolutismus ellen panaszkodni, mikor ezt 
csak a szabadság rosz használata szülte : nem a szabadság 
rosz, hanem ennek használata lehet jó vagy rosz, s aszerint 
mennek földi ügyeink ; a szabadság rosz használata ellen 
tiltakozzunk, s nem lesz absolutismus. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9 sz. a. 
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TARTALOM: Aszabad-kőmivesek. — Az esztergomi 
u j papnevelde stb. — Kérelem a ft. lelkész urakhoz. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A szabad-kőmivesek, 
„Miseri ! aperto marte congredi veriti, latebras 
quaerunt, utque fures : noctem observant" 

S. Xaver. 

Sokat hallottunk, olvastunk is a szabad-kő-
mivesekről, éjeli összejöveteleikről, titkolódzó ármá-
nyaikról, s egyéb bohózatos szokásaikról, mégsem 
ismertük őket valódilag. De ha kissé megvizsgáljuk 
kézhez jutott titkos kézirataikat, főleg Feszlertől, 
ki a „Royal York" főpáholyi okmányból másolta le 
azokat, s összevetjük más vallomásaikkal s tetteik-
kel, rá fogunk ismerni bennök a setétség szövetsé-
gére. Mikint XIV. Benedek 1751 XV. Kai. apr. 
mondja: „porro inter gravissimas praefatae prohibi-
tionis (a demen te XII. 1738. IV. Kai.maj.) et da-
mnationis causas altera est arctum et impervium 
secreti foedus, quo occultantur ea, quae in hujus-
modi conventiculis fiunt, quibus proinde ea sententia 
merito aptari potest, quam Caecilius Natalis apud 
Minutium Felicem in causa nimirum diversa protu-
lit: honesta semper publico gaudent, scelera secreta 
sunt. Tertia est jusjurandum, quo se hujusmodi se-
creto inviolabiliter servando adstringunt."*) 

Már a % ó-korban is voltak titkos társulatok, 
például: Egyptomban, Görögországban, és másutt, hol 
jelvényekbe burkolták, amit nyiltan tanítani nem 
mertek. U g y de, ha igaz az és népboldogító, amit 
rejtegetnek, mirevaló azt eltitkolni? Ama Scheich-
al-Dsebal Syriában, vagyis a „hegyi öreg" ki az 
Assassinok orgyilkos társulatának főnöke vala, 
méltán titkolhatta terveit és ámításait ; de egy tár-
sulat, mely keresztényekből alakult, ha mégis nép-
boldogító volna, nem értem, miért titkolja szavait 
és cselekedeteit? 

E titkolódzó társulat pedig, mikint irataik vall-
*) Roskovány, Monumenta, T. 2. p 244. 

ják, az egész földön elterjedt. „Szövetséges testvé-
reink — mondja a sz. Andrásról czimzett lovag-
páholy kézirata — ha szét vannak is szórva az 
egész földszinen, mégis csak egyetlen községet tesz-
nek, mert egy eredetűek, egy czélra törekesznek, 
egyenlő titkokba avatvák, egyenlő utakon vezettet-
nek, egyenlő szabályok és mérték szerint mérettek, 
s egyenlő szellemtől lelkesittetnek." S ezt 1852-ik 
évben a szász országgyűlés is e szavakkal pana-
szolja fejedelmének: „E rend — a kőmiveseké — 
kiterjed az egész földön . . . kevés beavatottal van-
nak, de ezerek öntudatlan eszközei, kik homályos, 
de szépnek látszó szinek alatt, magukat mindenre, 
még adózásra is stb. fölhasználtatni engedik." 

Mi tehát az ő czéljok, amit ugy titkolnak ? 
Vessük egybe czéljaikat tetteikkel és titkolt tanaik-
kal, rá fogunk találni ama kérlellietlen igazságra, 
mely pálczát tör setétkedésök fölött. 

Titkos kézirataik szerint, czélja a szabad-kőmi-
vesi rendnek: az Isten lényének, a világ teremtőjé-
nek ismerete. Ennélfogva hiszik, hogy egy egyetlen 
igaz Isten van, ki teremtője a világnak, s minden 
benne létezőknek atyja, föntartója és kormányzója. 
Tisztelik a zsidók Jehováját is, s nevének titkával 
kérkednek, azt mondván a kátéban, a tökéletes 
mester fölavatásánál: „Kicsoda ön? Felelet: Fő-
tisztelendő! én mester vagyok, s ismerem a nagy 
Jehovát. Kérdés : Mit jelent ez a szó ? Fel. : „Je" a 
a multat ; „ho" a jelent ; „vah" a jövendőt, vagyis 
azt, ki volt, van, lesz. 

Külhatásra nézve, czéljok : az ősi tiszta isteni-
tiszteletet visszaállítani az egész földön, vagyis az 
észvallás behozatala, hogy a bölcsészet lépjen a 
hitvallás helyére. 

Ezeket értjük, sőt tudjuk is, hogy mintájok a 
régi pogány mysteriumok, jelesen az egyptomiak, 
hol a papság zárt társulatot képezett, s hitét csak 
az avatottakkal közié, mások előtt pedig jelvények-
be burkolá. Titkosan működtek ezek is, de fönhagy-
ták emlékét hitöknek a Sais templomán e fölirat-
ban: „Én vagyok az, ki van, volt és lesz. E g y ha-
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landó sem lebbentette még föl a fátyolt, mely engem 
fedez." Ezzel nyilvániták, hogy az Isten örökköni, 
láthatlan, és semmi jel által nem ábrázolható. 

Ha ez titkuk, miért rejtegetik azt? s miért te-
metik az éj setétségébe? Hiszen mi is, mint keresz-
tények, azt hiszsziik, hogy egy az Isten, az örök-
köni, láthatlan és megfoghatlan, ki mindennek te-
remtője, föntartója és kormányzója. Mitől tartanak 
tehát, ha hitöket nyilvánítanák? Vagy hogyan 
fogják az ősi istenitiszteletet visszaállítani, ha eltit-
kolják mások előtt? Bizony furcsa bölcsészet! Hi-
szen, ha czélt akarunk érni, föl kell használnunk a 
nélkülözhetlen eszközöket, milyenek itt : a nyilvá-
nítás, megismertetés és oktatás. Akkor fogunk-e 
tanulni, ha mit sem hagynak tőlök tanulni? 

Láttuk, hogy a szabad-kőmivesek egyetlen 
Istent hisznek három személy nélkül, s igy Krisz-
tust ugy tekintik, mint egy mysticust, ki az Istent 
jobban vagy kevésbé megismertette. Innen van, 
hogy Feszler kőmives azt mondja fölterjesztésében, 
III . Vilmoshoz a porosz királyhoz: „Jézus nem 
akarta a zsidóságot átalakítani, sem uj felekezetet 
alkotni, egyházat sem állítani, hanem az általa ala-
pitott Isten országában, az essenusi szövetség czél-
ját tágítani, s átalánosabbá tenni, részint pedig azt 
egyszerűbb, és észszerűbb fátyol alá takarni." De 
— mondja Krausz, a szászhoni szabad kőmives — 
„mivel most sok érdemes ember Jézust egy tiszta, 
erkölcsileg jeles, az emberiségért nagyon érdemült 
embernek tartja, mint minden igaz és áldásos igét, 
mely bármelyik embernek szájából mondatott is az 
emberiségnek, stb. ennélfogva, ezen gondolkozási 
módnak is igazságos igénye van türelmünkre." 

Kitűnik ebből, hogy a kőmivesi rendnek nincs 
keresztény alapja, hogy az a kereszténységet hatá-
rozottan visszautasítja, mert szerintök, mint Börne 
kőmives mondá : „a gonoszok tanácsot tartván, ura-
ságuk biztosítása végett, a keresztény hitet gondol-
ták ki. Ez ellen alakult a szabad-kőmivesek rendje." 

Most kérdem, mirevaló titkolódzásuk ? Talán 
amiatt félnek, hogy nem hisznek egy Istenben há-
rom személyt? Jézust pedig csupán embernek tart-
j ák? Különös! Megvetik a Háromságot, mégis azt 
mondják, hogy az egyptomi titkalmakat utánozzák. 
Hiszen azokban háromságot hittek az : Atya, Anya 
és F iu személyeiben; később pedig: Isis, Osiris és 
Horus istenségek neve alatt. — S a Jézus istensé-
ge ?! . . S hát nincsenek-e sociniánok vagyis unitá-
riusok köztünk? S ki hurczolja őket vérpadra, 

avagy máglyára azért, hogy Jézust nem hiszik 
örök Istennek, hanem egy személyben csak egy 
Istent vallanak? Miért eszerint az a nagy titkolód-
zás? Az alatt valami más gonosz lappanghat, ha 
csak dőreséget nem teszünk föl rólok. 

Jézust illetőleg,ha látni akarnának, tudhatnák, 
majd kétezer évi történetek után, hogy ő nem csupa 
ember, hanem Isten is. Ott vannak például a van-
dálok, Jézus istenségének ellenségei Afrikában. S 
lia tudják, hogy Tipasa városában a vadszivü Hu-
nerich, a vandalok királya, Bulimandes árián püs-
pök panaszára, a Jézus istensége miatt több száz 
katholikusnak jobb kezét és nyelvét gyökerestől 
kivágatta, s ők mégis Jézus isteni hatalma által 
nyelv nélkül tisztán beszéltek, minek fogják ezt 
tulajdonítani? Azt mondanák-e, hogy az költemény 
is lehet? De van-e történelmi igazság, mely ennél 
czáfolhatlanabb lenne ? Elszéledtek ők e véres jele-/ 
net után, Ázsiába és Európába. Reparatus alszerpap 
közölök Konstantinápolyba jutott, hol Zeno császár 
palotájában kapott szállást és ellátást. Róla és vér-
tanú társairól Gáza Aeneas, egy hires plátói böl-
csész. igy ir : „a lélek lialhatlansága" czimü müvé-
ben : „Én magam is láttam őket, beszéltem velők, s 
őket beszélgetni hallottam. Kívántam megvizsgálni, 
ha váljon a nyelv elvesztése után az a világos s 
érthető beszéd nem valami más eszközzel hozatik-e 
létre? Fölnyittatám tehát velők szájokat, mert csu-
pán füleimnek nem akartam hinni, ugy gondoltam, 
hogy szemeimet is kellene használnom, s most látám, 
hogy nyelvök gyökerestől ki van tépve. Magamon 
kivül valék csudálkozásomban. Megfoghatlan az, 
nemcsak, hogy nyelv nélkül beszélhetnek, de hogy 
oly kegyetlen csonkitás után még csak élhetnek is." 

A szabad-kőmivesek tehát, mikint eljárásuk 
mutat ja , maguk sem értik, miért titkolódznak ? 
Annyi kétségtelen, hogy ők a kereszténység el-
lenségei , az egyház alattomos rombolói, az ol-
tár megdöntői, s minden isteni s egyházi tekintély 
megvetői és ostromlói, s igy rájok illik Virgilius 
mondata: „Lucem perosi projecere animas." 

Az ős angol szabad-kőmivesek kátéja e kér-
désre: mirevaló az elméleti kőmivesség? igy felel: 
„Annak szabályai és fönséges erkölcstana által 
megtisztulnak érzelmeink, s alkalmasokká leszünk 
az emberiség és államra nézve hasznossá válni." 

Ha ez igy volna, miért leplezik setétséggel ta-
naikat? A történelem azonban, lerántja az ártatlan-
ság álczáját róluk. Mert nem ők buktatták-e le trón-
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járól ? s nem ők vitették-e vérpadra I Károlyt, az angol ki-
rályt 1645-ben? Nem ők borították-e vérbe Francziaorszá-
g o t ? s nem ők hurczoltatták-e nyaktiló alá 16-ik Lajost, a 
franczia királyt, a Jacobinusok nevezete alatt ? Avagy Lajos 
Fülöpnek nem hullott-e le koronája, mikor ők 1847-ben 
Strassburgban gyűlést tartottak ? De minek többet erről ? 
midőn „A magas kőmivesi rendhez, igy nyilatkozik saját 
körlevelük, minden forradalmak, miket az ujabb kor Euró-
pában , sőt Dél-amerikában látot t , visszavitetnek, mivel 
belőle eredtek : nemzeti, társadalmi, népuralmi, és köztár-
sasági czélokra. Tagjai az egész föld területét körülfogják, 
ministeri, állami, községi, egyhá/i és tanodai hivatalokat 
viselnek, a hongyiiléseken képviselőséggel birnak, s a fő-
nökök tetemes pénzerővel rendelkeznek." Nem csuda e 
szerint, ha a szász hongyülés igy panaszkodik e rend ellen : 
„Oda vitte már ügyé t , hogy szabad-kőmivesnek kell 
lennie, aki hivatalba j u t n i , vagy munkát akar nyerni ." 
S ha a multakat mellőzzük i s , nézzük meg kissé a 
jelent, s benne az olasz mozgalmakat. A „Neue Pr . Z t g " 
turini levelezője, mint szemtanú, f. 1865. évi májusban ezt 
irja : „Az italianissimik, és élükön a sok szabadkőmives egy-
let — csupán Turinban 13 van — az egész félszigetre szét-
küldik ügynökeiket, s elárasztják az országot forradalmi 
kiál tványokkal" — Roma ellen. 

S igy válnak-e hasznára az emberiségnek és ál-
lamnak ? ha az állam hatalmát aláássák, a nemzet szel-
lemi erejét fölzaklatják , testi erejét vérbe fulasztják , 
birtokait és kincseit kizsákmányolják, s mindazt , ami 
nekik tetszik, magukhoz ragadják, hogy társaik közt kioszt-
hassák. Igaz, ők magukat világ-államnak tar t ják, s ki 
neheztelhet miatta, ha hasznossá akarnak válni — önma-
gukra nézve ? Ezér t igyekeznek : az államhatalmat kezökre 
keríteni, s arra mindent fölhasználnak : forradalmat, mit 
előre készítenek, álnokságot, orgyilkolást, stb. hogy a ros-
kadt trónok romjai felett, ők uralkodhassanak. Venturini 
kőmiveskint, az is „nagyon örvendetes, ha az uralkodók 
közéjök fölvétetnek, mert gazdagságuk által nagy nyoma-
tékkal birnak, mint épitő urak, a társulatra nézve." Szép 
biz nálok a haszonleső álnokság is, s tán azért mondá a ra-
jongó Mazzini : „A forradalmakat, maguknak a kormányha-
talmaknak kell teremteniök." S igy akarnak hasznára válni 
az államok kormányzóinak ? Valóban szép fogás ! Nálok a 
t rónnak javára lenni, annyi mint összeesküdni ellene, azt 
megcsalni, gazdagságát megdöntésére felhasználni, s milliók 
nyugalmát fölzavarni, és az országokat vérbe s lángba borí-
tani. Ilyen a setétség müve lehet egyedül. Vagy, ha nem ez 
volna czéljok, mondják meg : miért támasztanak forradalma-
kat, zendüléseket ? s miért ólálkodnak, mint éji ragadozó 
madarak, az emberiség nyugalma után ? Nemde, a nemes 
és erényes szándék, miután nincs miért félnie, nem keresi a 
setétkedést, hanem csupán az ártani vágyó álnokság ? (Folyt.) 

E. Lajos. 

Az esztergomi uj papnevelde stb. 
(Folyt.) 

Az épület fődisze a házikápolna román épitészi modor-
ban, 300 egyén befogadására alkalmas, a Dunára tekintő 
oldalon bejárással az első emeletből, különben az első, máso-

dik emelet és padlás közt emelkedvén, egész magossága 9 
öl s egy 8 szegü körül ablakokkal ellátott kúpban végződik. 
Főoltárképe remek festett üveg sz. István királyt ábrázolja 
a b. Szűz Mária előtt térdelve, s a magyar koronát neki föl-
ajánlva, (mikint ez épen Esztergomban történt,) helyette pe-
dig az angyaloktól az érdemkoszorúját nyeri. E remek mü-
vet Dobiasovszky ra jza után készité Geyling Károly Bécs-
ben, nem különben a diszes 5 ablakot is, melynek alján Oláh, 
Szelepcsényi, Pázmány és Scitovszky czimerei díszlenek. 
Ezen ablakfestmények, nehogy az éjszakkeletröl dúló vihar 
által benyomattassanak, kívülről egy ujnyi vastagságú fe-
hérüvegtáblákkal védetnek. A kemény fából faragott s csak 
helylyel aranyozatokkal diszitett szép oltár Halbig müve. A 
kápolnába nyílnak egyfelül a betegek szobáinak (infírmaria) 
ablakai, másfelől a legfölségesebb Oltáriszentség folytonos 
imádására szánt helyiség ablakai. 

Mielőtt neveldénket építészeti szempontból még kissé 
megismertetnénk, följegyzendőnek találtuk, hogy seminari-
umunk első tetögerendája I X Pius szentséges pápánk neve-
napján, s a kápolna keresztje Ferencz József ő cs. kir. ap. 
Fölsége nevenapján 1863-ban ö eminentiája jelenlétében 
legderültebb ünnepélylyel illesztettek föl. 

Neveldénk Hild József hírneves pesti építészünk 
terve szerint, Feigler Gusztáv tehetségdús esztergomi épí-
tész vezetése alatt emeltetett. A pompás épületnek eleje vagy 
is délkeleti homloka, hogy a káptalani egy sorba eső házak-
kal összhangzásban legyen, szépen egyesitett román s jóniai 
stílben épült ; még ellenben az öreg Dunára tekintő vagy is 
éjszaknyugoti oldal, hova a kúpos kápolna is esik, egészen 
román-stilben van tartva, mert ez nagyobb összhangzásban 
van a fölötte magasló basilikával, mintha góth Ízlésben épít-
tetett volna. — A fő homlok tetején a nevelde czime, sz. 
István királyt abrázolva, diszelg; még a kapu két oldalán 
jobbra Oláh Miklós és balra Szelepcsényi György Halbigtól 
életnagyságban kőből faragva, ily föliratokkal : „Nicol. Ola-
lms. A. E. Strig. P . R. H. fundat . M D L X V I . " és „Georg. 
Szelepcsényi A. E. Strig. P. R. H. Fundat . Seminar. B. M. V-
M D C L X X V I I I . " Az udvar homlokán pedig a rendszabó 
nagy óra Hensler budai művestől; még közepén hatalmas 
szökőkút (vas medenczéje Gans budai öntödéjéből) pompáz, 
melynek fősugára a 3-dik emeletig 4—5 ölnyire ugr ik . 

Az épület minden részről szabadon álló szabályos négy-
szeget képez, s egy 492 ]/2 • ölnyi udvarral bir. Neveldénk 
a várkapu vagy is tunel felé 2 emelet , a túloldal pedig , a 
hegy lejtőjénél fogva, 3 emeletben végződik. Az emeletekbe 
egy fő- és egy mellék-lépcső által hatunk, melyek primás-
érsekségi gerecsei vörös márványból készültek. A második 
emeletből a basilikávali könnyebb közlekedés vashídon esz-
közöltetik. Az egész ház minden osztálya azon gőzgép se-
gedelmével nyer dunavizet, mely az egész várat s a kápta-
lan lakásait ellátja. 

A 2-dik emeletben 5 nagy hálóterem van, melyek legtá-
gasbika 72 és 3/a • öl térmértékkel bir. Van azonkívül e 
neveidében 7 nappaliterem (museum,) 4 tanodaterem, az 
első emeletben a könyvtár, a vizsgálati nagyterem (aula ma-
jor) ; földszint egy nagyobb és kisebb étterem (refectorium), 
a nagyobbik térmérete 68 V2 • öl. Az elöljáróság, tanárok 
és cselédség számára 47 lakszoba; azonfölül konyhák, kam-
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rák, pinczék, jégverem. Tetején villámhárítók őrködnek, 
A seminarium környékén a vároldal- és aljából egy szép tér 
van megszerezve, hogy egy részében a gazdasági udvar, az 
oldalban pedig függő ker tek alakitassanak, s a finom ízlésű 
nevelde-kormányzó úrtól bizton elvárhatjuk, hogy e kert a 
maga nemében kitűnő s a salzburgi Hellbrunnak egykoron 
vetélytársa leend 

Különösen kiemelendő, mikép neveldénk a keresztény 
életnek valóságos képcsarnokává is átlőn varázsolva, an-
nak termei is tágas folyosói egyházunk szenteinek többnyire 
öles nagyságú régi és ujabb remek képeivel levén földíszítve ; 
a föndicsért lelkes kormányzó kanonok urnák sikerülvén 
oly nemes férfiakat megnyerni, kik ily hatásos életpéldányok 
előállítására nagylelkűen ajánlkozni kegyeskedtek. Ily jóte-
vőket felsorolni azért is kötelességünk, hogy memoria illo-
rum maneat in benedictione, s hogy a világnak arról u j bi-
zonyítványt szolgáltassunk, hogy egyházi férfiaink a szent-
életrei buzdítást mily nemesen szeretik a művészet emelésé-re 
vel párositni. . . . 0 eminentiája a diszteremet 4 nagyszerű 
olajfestvénynyel ékesité föl u. m. 0 szentsége, 0 Fölsége, 
Pázmány Péter és saját arczképével, azon képekkel, melyek 
a maga helyén az egyházi és hazafiúi szellemet hatályosan 
irányozzák és fokozzák, hasonlólag 14 statio és ékes olajnyo-
matu s a folyosókat ékesitő képekkel. Ezek a museum és tano-
dákban —- melyek az apostolok fejedelmei, és egyházunk 
fődoctorairól czimeztetnek — részint a tág folyosókon dísz-
lenek : sz. Péter m. Feke te Mihály püspök és nagy prépost 
ajándoka ; sz. Pál m. Durguth József püspök úrtól ; sz. Am-
brus ngys. Schumichrast Mihály pozs. kanonok úrtól; sz. 
Ágoston azon megyénkbeli 1835-ki iskolatársaktól, k ik 
1862-ben Esztergomban találkozván , testvériségüket oly 
példás egyházi szellemben megújították ; sz. Gergely ft . 
Császtka György ő emja irodaigazgatójától ; sz. Jeromos m. 
Lipthay Antal püsp. úrtól ; Bor. sz. Károly, ngys. Bubla Ká-
roly kanonok úrtól; sz. J a k a b ngys. Majsch J a k a b kanonok 
úrtól, sz. András mit. Schirgl András praelatus és kanonok 
úr tó l ; sz. Tivadar boldogult Ordódy Tivadar kanonok úrtól. 
Boldog Eusebius ngys. Majthényi Adolf kanonok úrtól; sz. 
Cziprián nm. Haynald Lajos karthagói érsek úrtól ; sz. Jó-
zsef, m. Szabó József praelatus és kanonok úrtól ; Nep. sz. 
János, ngys. Szuppan Zsigmond kanonok úrtól; sz. Imre 
bold. Mészáros Imre kanonok úrtól ; sz. Antal ngys. Szántófy 
Antal kanonok úrtól ; sz. István vértanú, ft. Tölgyesy Is tván 
esperes úrtól ; Salesi sz. Ferencz m. gr. Pongrácz Adolf úr-
tól; sz. Adalbert ft. Simonyi Rudolf és sz. Miklós ft . Teőreős 
Miklós esperes uraktól ; Xav. sz Ferencz nt. Rusznyák Jó-
zsef hidegkúti plébános úrtól; mindannyi nagy és jeles festvé-
nyek ; melyek közöl mégis kiemelendőnek találtuk sz. Imre, 
István és J a k a b képét Rusz és sz. Gergely és Eusébét Schel-
lein bécsi művészek ecsetjétől, sz. Cziprián, sz. András és 
Károlyét Pesky Ede és Jakobey hazai művészeinktől. 
— Mint, faragvány Zalka ő nagyságának szép ajándoka fi-
gyelemre méltó, mely a keresztenfüggő Üdvözítőt Halbigtól 
ábrázolja, s térdelő zsámolylyal ellátva áhítatra buzdító. 

Az illetőknek nagy tapintatára utal és dicsérettel föl-
említendő , hogy ezen tancsarnok előállítását kivált honi 
anyag és honi erőkkel eszközölték , építész és kőművesek, 
faragók és mindennemű mesteremberek helybeliek valának, 

s igy honfiainknak gyönyörű alkalmuk volt tehetségük 
kifejtésére szép keresethez. Vajha kortársaink is belátnák, 
hogy a tudományok, művészetek ugy iparnak nincs jótéko-
nyabb és buzgóbb ápoló anyja, a kath. anyaszentegyháznál! 

(Folyt.) 
M aj er István-

Kérelem a ft. lelkész urakhoz. 
A magyar egyház tudva levőleg csak az 1630-évi nagy-

szombati nemzeti zsinaton fogadta el a romai ritust. Mindez 
ideig tehát századokon keresztül önálló s a romaitól sokban 
eltérő szertartásokkal bírt. Fájdalom, nem maradtak főn régi 
kéziratok, melyek e szertartásokat tartalmaznák, csak régi 
missáléink, breviáriumaink és rituáléink tanúskodnak rólok, 
melyeken olvashatni, hogy secundum ritum alme ecclesie 
Strigoniensis, vagy Zagrabiensis, vagy Agriensis, vagy pe-
dig Quinqueecclesiensis szerkesztvék. Kéziratok hiányában 
tehát nem marad egyéb hátra, mint ez imént kijelölt régi 
könyvekből szerkeszteni össze régi szertartásainkat. E czélra 
azonban mindenek előtt szükséges magoknak e régi köny-
veknek különféle kiadásait ismernünk és teljes sorozatát 
bírnunk. E sorozatnak hiánytalan összeállítása egyes ember 
erejét fölülmúlja, mert lelietlen nekie minden egyes plébániai 
könyvtárt , hol pedig e kijelölt könyvek leginkább létezhet-
nek, átkutatni. S azért intézem jelen soraimat a ft. lelkész 
urakhoz azon kéremmel, hogy a könyvtáraikban létező eféle 
könyvekről engem tudósitani ne terheltessenek. 

Szives tudósításaikban ezekre kérek figyelmet fordí-
tani : A régi, egész 1630 évig bárhol kijött missálék, breviá-
riumok és rituálék (ez utóbbiak Ordinarius, Agendarius, Ob 
sequiale, seu baptismale stb. név alatt fordulnak elő) czimét 
és a nyomatási év és helyét kérem szószerint kijegyezni, a 
régibb nyomtatványokban a nyomatási év és hely az utolsó 
lapon szokott rendesen veres betűkkel záradék alakjában 
hosszasban előadatni. E záradékot szinte teljesen, szószerint 
kérem kiirni, továbbá a könyv alakját (folio, quart stb.) és a 
lapszámokat is feljegyezni kérem. 

Könnyebb tájékozásul ide csatolok három mintá t : I . 
1486. Missale Strigoniense. Első hat levélen a nap tá r . 
Utána négy levélen : Dum sacerdos préparai se ad mis-
sam, dicat. Aztán két levélen : Incipiunt tabule breues, 
per quas vnusquisque , si vu l t , potest faciliter repe-
í-ire omnia, que continentur in hoc missali. Ezek után 
kezdődnek csak a számozott levelek, ily bevezetéssel: Inci-
pit missale diuinorum officiorum tam de tempore, quam etiam 
de sanctis, cum certis officijs annexis : utputa de transfigu-
ratione domini ; de pestilentia etc. secundum chorum alme 
ecclesie Strigoniensis. Végén : Finit feliciter missale diuino-
rum officiorum tam de tempore quam de sanctis cum certis 
officijs annexis : utputa de transfiguratione domini : de pesti-
lentia : et cetera : secundum chorum alme ecclesie Strigo-
niensis bene reuisum ac fideli studio emendatum : de consen-
su ac fauore Reuerendissimi in xpo patris ac domini Michae-
lis epi Milckouiensis ac in pontificalibus vicarij generalis pre-
nominate ecclesie Strigonien. aliorumque dominorum de 
capitulo Impressum Uenetijs iterum secundo per Erhardum 
ratdolt de augusta. Regnante felicissime serenissimo ac inui-
ctissimo Matthia hungarorum rege domino nostro gratiosis-
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simo Anno salutifere incarnationis domini nostri ihesu xpi. 
M. cccc. L x x x Y I . die XVI I I . Martij Ad laudem dej eiusque 
genitricis perpetue virginis : cui honor et gloria in euum 
Amen. Deo gratias. Kis folio. Szép nagy betűkkel tiszta gót-
nyomat. 221. számozott levél. — Ugy látszik igen ri tka ki-
adás ; mert mindeddig tudtomra csak Pray emliti meg rövi-
deden. (De dex t raS . Stepli. 40. 1.) Az itt leirtuk példány az 
esztergomi főegyházi könyvtárban találtatik. (20 B.) Ugyan 
itt (L. I. 14.) megvan e kiadásnak egy egészen hár tyára 
nyomott gyönyörű példánya. II. 1515. — Breuiarium secun-
dum vsum alme Ecclesie Strigonien : nuper impressum cum 
quotationibus in marg ine : psalmorum: hymnorum : antipho-
narum et Responsoriorum : ac etiam capitulorum et historia-
rum quo libro biblie : quotouc capitulo inueniantur : ac etiam 
quam pluribus figuris decoratum. Urbánus Kaym Librarius 
Budensis. Végén : Finit breviárium secundum ordinem alme 
ecclesie Strigoniensis Impressum Uenetijs per nobilem virum 
Lucantonium de giunta florentium. Impensis Urbani Kaym 
librarij Budensis. Anno domini. M. ccccc XV. die 4. április. 
Negyedrét , gótnyomat. Sok, helyes, a szöveg közé nyomott 
fametszettel. 400 levél. Ez itt leirt példány fenvan az esz-
tergomi főegyházi könyvtárban (L. IV. .13), egy más példá-
nya meg volt Tamási József károlyfehérvári prépostnál. (+ 
1847.) (1. gr . Kemény Régi budai könyvárusok M. Muzeum 
1857. 132. 1.) Az egyetemi könyvtárban is megvan. (Tud. 
Gyű j t f. h 75. 1.) I I I . 1514. — Ordinarius secundum veram 
notulam siue rubricam alme ecclesie Agriensis de observatione 
divinorum officiorum et horarum canonicarum. Végén : Ordi-
narius sive rubricella ad veram (igy) notulas alme Agriensis 
ecclesie. Impressum Venetijs per nicolaum de frankfordie 
germanum, iussu tarnen et impensis Spectabilis viris (igy) 
Jacobi Schaller Library Budensis Anno McccccXIII. Die 
quinto Augusti. — Nyolczadrét gótnyomat Megvolt Jan- ' 
kovich Miklós gyűjteményében, melylyel hihetőleg a nemz. 
muzeum könyvtárába került . — (Gr. Kemény Józs. Régi 
budai könyvárusok. M. Muzeum 1857. 209. 1. és Tud. Gyűjt . 
1817. VI. 78 1.) 

Mint az első mintából látni, a régibb kiadásoknál a fő-
czim tulajdonkép az első számozott levélen, mely előtt ren-
desen néhány a naptár t és egyéb tájékozásokat tartalmazó 
levél van, található. Tehát ez is figyelembe veendő. 

Végre ha a könyvek tábláin vagy egyebütt régi s köz-
lésre méltó jegyzetek találhatók, azokat is leiratni kérem. A 
szives tudósitások, ha lehet, october végéig hozzám e czim 
alatt küldhetők be : A Magyar Sión szerkesztőségének Esz-
tergomban. Jelen soraimat ismételten a felkértek szives fi-
gyelmébe ajánlom oly hozzáadással, hogy a szives beküldök 
fáradságát a Magyar Sionban nyilván is megfogom köszönni. 

Esztergom, oct. 4 1865. 
Knauz Nándor. 

EGYIIAZl TUDOSITASÖK. 
Ca. ap. kir. Fölsége a lekéri apátságot Homoky Imre bécsi the-

resianum tanárának legkegyelmesebben adományozni méltóztatott, 

P E S T , oct. 16-án. i) A franczia concordatumnak hord-
erejét a pápa azonnal felismerte, s minden engedékenység-

gel volt, csakhogy létesüljön. VI I Piusnál a franczia con-
cordatum holtig kedves tárgy volt, bár mily gyűlöletesek is 
voltak az álnokságból hozzájok csatolt organicus cz ikkek. 
Tekintve a helyzeteket Francziaországban, a concordatum 
az isteni gondviselés közbelépésének első nyilatkozata volt. 
Pius ismerte a helyzeteket, a concordatumot Bonaparte Na-
poléon érdemének tartotta, s talán emiatt volt iránta mindig 
előszeretettel. Különös, hogy Napoléon VI I Piust addig 
kinozta, ameddig csak kinozhatta ; VI I Pius pedig Napoléont 
mindig szerette, atyai szeretetével mindig halmozta. Minden, 
amit V I I Pius Bonaparte családnak tett, a pápai magas lé-
lekben, s nemes atyai szivben a concordatumra vonatkozott. 
V I I Pius ezen előszeretetéből a császár iránt titkot nem is 
csinált, sőt szeretett mindig igy nyilatkozni. A ravasz dölyf 
és az őszinte szeretet ; a durva erőszak és a szenvedő türe-
lem ; a kifosztás, kinzás, megvetés és a kegyesség, tisztelet, 
dicséret : ez volt I Napoléon és V I I Pius. Ezen előszeretet 
a pápa részéről a császár iránt Európában meglepetést, ha-
nem némelyiknél botrányt is szült. Consalvi emlékirataiban 
találunk egy levelet gróf Lebzelterntől Metternichhez 1810 
maj. 16-ról, melyben igy ir az austriai gróf Savonából, hol 
V I I Pius számkivetésben volt : „ A pápa élénk részt vesz 
azokon, mik az udvarban történnek Néhány részletet kö-
zöltem vele (I. Napoléon) házasságáról, a pápa elfelejtve 
saját fájdalmait, szivének egész őszinteségével felkiáltott : 
„adná az Isten ! hogy e váratlan esemény békét hozzon 
Európára. É n egész lelkemből óhajtóm, hogy a császár bol-
dog legyen ; ez oly fejedelem, aki igen sok jó tulajdonsággal 
bir. Adja az Isten, hogy megismerje saját igaz érdekeit ; ö 
az egyházhoz közeledhetik, s minden jót tehet a religionak, 
hogy magára, családjára, utódjaira és népeire az Isten áldá-
sait kiérdemelje." Ezen szavak után saját helyzete jöt t eszébe, 
s mély fájdalomba roskadott. Minden, ami lelkében történik, a 
pápa arczán oly sajátságosan visszatükrözik. Emiitette, hogy 
magánosan van, és hogy sok dologgal igen kínoztatik, zak-
lattatik. A pápának ezen szavai, és nyolcz éves mulatásom 
Romában meggyőztek arról, hogy a pápa igen nagy elősze-
retettel van a császár személye iránt. Hány érvem van ne-
kem erre ! De mondhatom, hogy oly részrehajlást a császár 
iránt soha nem tapasztaltam a pápában, mint most, mikor 
szenved." Ezen nagy szeretetből magyarázható, hogy a 
pápa, midőn Romába visszatért, Bonaparte családot Romába 
meghívta, polgári jogokkal felruházta, midőn hazája nem 
volt Európában, herczegi czimmel kitüntette, mikor min-
denki átkozta, I. Napoléon sorsának enyhítésére az angol 
és a bécsi udvaroknál közbenjárt . „Az én anyám, testvé-
reim, húgaim, s unokabátyám sok hálával tartoznak ő szent-
ségének és eminentiádnak, igy irt gróf Saint-Leu, I I I . Na-
poléonnak a ty ja Consalvihez 1821 sept. 21-én. Mink Romá-
ban oly atyai szeretettel fogadtat tunk, melyet a szenvedett 
méltatlanságok még érzékenyebbé tettek. Mi Romában min-
den jogokkal birunk, s midőn édes anyám megtudta, mily 
keresztény módon vett a szentatya és eminentiád boszut a 
fontainebleaui és a reimsi számkivettetésért, áldotta a szent-
atyát, áldotta eminentiádat az ő nagy és szerencsétlen ha-
lot t jának (I. Napoléon) nevében, sirt először az 1814-i nagy 

l ) Mémoires T. 2. p. 208—209. 
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szerencsétlenség után." 2) Valóban a pápai boszu csak ilyen 
szokott lenni. IX Piusban hasonlóan ily előszeretet találunk 
I I I Napoléon irányában. Két év előtt mindnyájan rettegtünk, 
mikor Lavalette küldetett, mikor Thouvenel vadsürgönyei-
nek a félvilág eugét ordított. A szentatya nyugodt volt, a 
császárról a leggyengébb szeretettel beszélt, minden alkal-
mat megragadott, hogy áldását a császárnak, császárnénak, 
s a császári herczegnek megküldje. Erélyesen is szólt, pél-
dául mikor a ,Le Pape et le Congrès' röpiratot finomul szö-
vött hazugságnak, ellenmondásokkal telt férczmünek nyilat-
koztatta ; de a részrehajlásig menő szeretet a császár iránt 
igen sokszor tünt ki. Mily nagy szerencse a gondviseléses 
Napoléonidákra Piusok által különösen szerettetni ! Consalvi 
is ismerte a Bonaparte családot, különösen annak fejét, a 
császárt, kivel 14 éven át személyes érintkezésekben volt, 
majd kedvező, majd kedvezőtlen körülményekben, azért, 

*) T. I. p. 131. Ez ügyben VII . P ius 1817 oct. 6-án igy ir Gandol-
fóból Consalvihez : „Napoléon császárnak (VII. P ius mindig igy nevezte 
1814 után is) családja Fesch bibornok által tudomásunkra adta, hogy Helena 
szigete egészségtelen, s hogy a szegény száműzött napról napra vész. Ez t 
mi igen nagy fájdalommal hallottuk, s tudom, hogy ön is kedves biborno-
kom, részt vesz a fájdalomban, mert mind a ket tőnknek nem szabad el-
felejtenünk, hogy Isten után csak ő az, akinek kell a kath. religionak 
visszaállítását köszönni Francziaországban.Az ő aj ta tos és bátor kezdemé-
nyezése 1801-ben elfeledteti velünk a később bekövetkezett méltatlansá-
gokat . Savona es Fontainebleau csak az emberi nagyravágyás tévedései : 
hanem a eoncordatum keresztényileg és hősiesen szabadító. A család a mi 
könyörületességünkhez folyamodik, feleljünk meg ezen folyamodásnak. 
E n tudom, hogy ez az ön terveibe is beillik. í r jon a kormányzó herczeg-
hez (Londonba), ő önnek kedves barátja, s kérje, hogy enyhítse a szám-
űzöttnek szenvedését. O ! ha ezt megnyomok, lia a császár szenvedéseit 
enyhithetnők, páratlan örömet éreznénk. O már nem veszedelmes, azért 
akarnánk, hogy miatta senkit se mardosson a lelkismeret." (T. I. p. 78— 
79.) Consalvi a legsikerültebben lépett közbe, Helenából ugyan nem vi-
tetet t el a magas fogoly ; de e pillanattól kezdve, minden, mit kivánt, tel-
jesült, kivéve rokonait, hivei közül, kiket csak kivánt , hozzá eresztettek, 
nála hagyat tak. Ezér t igy il- I. Napoléonnak anyja Laet i t ia Consalvihez : 
„En hálát akarok adni eminentiádnak minden kegyességért, melyet i rán-
tam és gyermekeim iránt tanúsított száműzetésemben. Testvérem, Feseli 
bibornok tudatta velem, mily nagylelkűséggel fogadta ön az én nagy és 
szerencsétlen fiamnak kérelmét Helenából. (Kihez fordult volna a magas 
fogoly, ha nem a szerető atyához közbenjárásért ?) A bibornok mondta, 
mily készséggel fordult ön az angol udvarhoz, s keresett méltó és alkal-
matos papokat a fiamhoz. Igazán ! én a fájdalmak anyja vagyok, nincs is 
más vigasztalásom e földön, semmint az, hogy a szentatya minden multat 
felejtve szeretetet tanusit az enyimek iránt. Fiaim, Lucián és Lajos igen 
elérzékenyültek azon, miket eminentiád tudtunk nélkül tett a mi biztossá-
gunkra . Nincs nekünk támaszunk, nincs menedékünk, hanem csak a szent-
széknél, s a mi háladatosságunk oly nagy lesz, mily nagy a jótétemény. 
É n az egész száműzött családom nevében szólok, de legkivált annak ne-
vében, aki a puszta sziklán lassú tűzben felég. Egyedül a szentatya és 
eminentiád az, akik az ő szenvedéseit enyhíteni iparkodnak. 1818. maj. 
27-én." (T. I. p. 103.) Isteni gondviselés volt, mely de stercore erigit pau-
perem, hogy az igaz Istennek oltárait visszaállítsa ; miután ezt megtette, 
ismét az isteni gondviselés volt, mely deposuit potentes de sede, hogy a 
rideg sziklákon lelkének magas röptével Jézus Krisztus istenségének dia-
dalmas védője legyen, s hogy nagy bölcseségének villámnyilásait azok 
ellen felmutassuk, kik ezen istenséget, és a pápaságot, világi fejedelemsé-
gével megtámadni elég lelketlenek. I . Napoléon császár, halálának napján 
az Oltáriszentségot házi kápolnájában kitétette, töredelmes lélekkel meg-
gyónt, ajtatosan áldozott. Ez volt legutolsó, s legdicsőségesebb csatája és 
győzedelme. Az első áldozást ő életének legszebb napjául tartotta ; utolsó 
áldozását a ker. világ ta r t ja életének legfényesebb pontjául. Igy egészítik 
ki egymást a történeti események oly férfinek életében, ki magán az isteni 
küldetésnek legtöbb jeleit mutat ta . Voltaire és Hontheimnak fiai csak 
I. Napoléonnak odaveszteségével súj ta that tak érdemlegesen fent, és alant. 

mint államár, ki a tényleges viszonyokból, a külső tettekből 
indul, anélkül, hogy elfelejtené, mit parancsol a keresztény 
szeretet, fölszólittatva X I I Leótól, mikint vélekedik a Bo-
naparte családról, melyre a szentszék annyi kegyelmet árasz-
tott, nyiltan megmondta : „A Bonaparték, mint legyőzöttek, 
mindig az ellenzék részén állanak, s a carbonarikkal egy 
követ fújnak. Ezen szövetség, melyet a körülmények szül-
tek, nagy zavarokat fog előidézni, azért őket mindig szem-
mel kell tartani. A Napoléonidáknak nem szabad megtagadni 
a vendégszeretetet, de szemesnek kell lenni irántok." Con-
salvinek ezen Ítéletét a gondviseléses családról Scherer em-
líti az ö ,Leben Leo's des 12-ten," munkájában, (99 lapon) 
s a bibornok Ítéletét az utóbbi események mai napig igazol-
ták. Ily nagy esemény volt tehát a franczia concordatum, 
VI I Pius előtt ily kedves intézkedés. Méltán. A bécsi udvar 
a conclave alatt, és a diplomatai értekezletekben megmu-
tatta, hogy a ministerek padjain, a cabinet asztalain szaka-
dár elv ül. Francziaországban a kath. religio először kitiltva, 
később a directorium dölyfös, de mégis gyáva uralkodása 
alatt türetve volt, s ezen kath. religio is csak az alkotmányos 
egyházra szorítkozott, melynek kevés hite, még kevesebb 
erénye, és semmi fegyelme nem volt; mert a püspöki széke-
ket részint királygyilkosok, részint forradalmárok birták, 
kiknek a kath. egységre semmi kedvök, az egyházi dicsősé-
gekre pedig olcsó vágyuk volt. Francziaország nagy botrány 
volt a ker. világon az ő hitetlensége, az ő alkotmányos pap-
sága, az ö száműzött hü fiai által. Francziaországban tizen-
egy év óta az Istennek igaz oltára nem volt. Mily öröm fog-
hatta el tehát VII. Piusnak lelkét , mikor Martiniana 
bibornok, vercellei érsek jelentette, hogy a Marengótól Tu-
rinba menő győztes consul őt megbízta, miszerint az ezen 
győzelem által a tolentinoi béke állapotjaira visszament 
szentatyával concordatumot szándékozik kötni, s e czélra 
Spina bibornokot, kit Savonában VI. Pius mellett megismert, 
midőn Egyyptomból haza térve Fréjusból Parisba sietett, 
magához Turinba kívánta? A szentatya Spinát Caselli ser-
vitafőnökkel, aki hittani tudományossága által híressé lett, 
rögtön Turinba küldte, felhatalmazva őt : a consul szándé-
kát hallani, s a pápát tudósítani, mikint Consalvi irja : ,con 
ordine di sentire e di referire.' A consul rögtön Parisba uta-
zott, Spinát ide parancsolta. A consul mindenkivel igy bánt. 
Spina, ismervén VII Piusnak szándékait, anélkül hogy uta-
sítást várt volna, Parisba ment. I t t a legelső találkozásnál 
meggyőződött, hogy a concordatum áthághatlan akadályokba 
ütközik. Napoléon saját terveire alkalmatos concordatumot 
kivánt; a szentszék pedig, habár sok méltatlanságot is képes 
eltűrni, de nem képes ezeket ünnepélyesen igazságosaknak 
nyilatkoztatni. Spina oly követeléseket hallott, melyekről 
tudta, hogy a szentszék soha sem fogja megengedni. A con-
sulatus hivatkozott a megváltozott nézetekre Francziaor-
szágban, hol oly egyezmény is, melyben a romai szentszék 
semmit se nyer, hanem ha puszta nevet, hogy államilag 
létezőnek elismertetik, a legnagyobb ellenszenvvel fog talál-
kozni, mert a hitetlenek, a közönyösek, a szakadárok a nem-
zet tevékeny részét képezik ; ezek pedig sem a pápáról, sem 
az egyházról mitsem akarnak tudni. Valakitől függni ! ez el-
viselhetlennek látszott. A hitetlenek gúnyolodtak, az alkot-
mányos püspökök és papok, saját vesztüket sejtve, izgattak 
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az egységi eszme ellen. Ennyire sülyedt a Voltaire iskolájá-
ból kikerült nemzet, ennyire a forradalmi papság. 

Mig Parisban az ügyek megakadtak, Bonaparte consul 
Cacault Florenczből Romába küldi, várván kedvezőbb si-
ker t . Cacault a romai udvar ösvényeit, hagyományait, szo-
kásait ismerte, s a consulnak, Vendée lecsendesitésében je-
lentékeny szolgálatot téve, bizodalmát birta, s ahoz jó ka-
tholikus férfi volt. Mint Spina, mint Cacault által kezdemé-
nyezett tárgyalások rögtön bizonyítják, hogy a consul oly 
concordatumot akar a szentszékre parancsolni, amilyen az 
ő terveibe illik, s hogy itt nem kell tárgyalásokat tenni, ha-
nem vagy elfogadni mit a consul akar, vagy a borzalmas 
esélyeknek az egyházat átadni. Ez az isteni gondviselésnek 
titka, hogy a szentszék minden jót szenvedés által nyer jen , 
s mikor legdicsöbb napjai nyilandóban vannak, mint a szülő 
anya, legcsikaróbb aggályokba essék. Bármily kedvezőtlen 
concordatum, mégis nagy jótétemény volt oly nemzet kebe-
lén, hol még az Is tennek templomai ,a fiatalságnak' ,a mér-
sékletnek ' ,a földi jólétnek' ,a férfiasságnak' ,a női termé-
kenységnek ' ,a földmivelésnek' ,az iparnak' ,akereskedésnek ' 
stb. voltak felajánlva, s nem volt földi hatalom, mely ezeket az 
Istennek visszaadni merészelte volna. Vol takigaz lelkek, de 
ezeket az állam nem ismerte. Bonaparte consul lángeszével 
jól felfogta a helyzet nehézségeit arra, mit kezdeményez, s 
számba véve mindeneket, az ő győzedelmeinek titkába, a 
meglepetésbe bizott. A váratlan esemény mindenkire, külö-
nösen a franczia nemzetre nagy büerővel bir. A Napoléoni-
dák ti tka ez. Ugy látszik, hogy Bonaparte keleten foganta 
azon eszmét Francziaországban a kath. religiot visszaállítani, 
mely eszme a tengeri utazás alatt érlelésre jutott . Midőn 
több concordatumi tervek Parisban és Romában elfogadha-
tat lanokká bizonyultak, a szentszék nyújtott be egyet, me-
lyet a consul ismét elvetett, s fenyegetett, hogy ha a pápa 
az ő tervét el nem fogadja, amint van, a siralmas következ-
ményeket magának rója fel. Ily tervvel jött Cacault Romába, 
hogyha a pápa öt nap alatt alá nem ir ja az egyezményt, 
minden tárgyalás meg fog szakadni, s Cacault tér jen vissza 
Florenczbe. A szentszék válaszolt, hogy a concordatumi ter-
vet alá nem Írhatja, hogy a fenyegetett szakadást érzéke-
nyen sajnálni fogja, hogy a következményekre nézve az 
Istenbe bizik. Cacault becsületes ember volt, öt napon túl 
Romában nem maradhatott , mert a consul kérlelhetlen ter-
mészetét a kiadott parancsokra nézve igen jól ismerte, ha-
nem tanácsolta, hogy Consalvi maga menjen Parisba a con-
sulhoz. A meglepések által uralkodó férfit a meglepés szokta 
lefegyverezni. Parisba egy bibornok, egy államtitkár, a szent-
széknek, a szentatyának képviselője, hogy a consultól mint-
egy kér jen egyezményt, ez Bonapartéra nagy hatást tehe-
tett , s titkon rej tet t vágyaira igen kedvező volt. Azért 
Consalvi a szentatya és a bíbornoki testület küldetésével 
Parisba indult. Romából Cacaulttal együtt Florenczig uta-
zott. I t t kezdődik csak az igazán keserves munka. 

P E S T , oct. 13-án. 0 eminentiája országunk herczeg-
primása kegyes főpásztorunk folyó hó 7-éről 4060 szám alatt 
a budapesti kerület őszi gyűlése jegyzőkönyvének 4-ik pont-
j á r a következőleg válaszolt: „Laudo consilium et Studium 
vestrum, quod intuitu realisandi projecti fundandarum eplie-
meridum catholico- politicarum in congregatione hac ma-

nifestastis et facto etiam testati estis, subscribendo scopo hoc 
notabilem 2435 florenorum summám. Deus proposita et co-
namina vestra secundat !" O emiuentiájának dicsérete, az 
ország főpapjának áldása, imádsága melyben a szepsi indít-
ványt s annak pártolóit részesiti, mikint nagy horderejű 
ugyanezen indítvány érlelésére, akint fölötte buzdító 
reánk nézve. Nagy a gondolat, mely hazánkban ily lapot 
akar megalapítani; soha sem kételkedtünk, hogy országunk 
biboros élő főpapjának helyeslésével találkozik ; de eme he-
lyeslés hivatalos okmányát nem keresve, de mégis csak most 
b í r juk. Macte igitur ! Ne csüggedjünk ; kegyes főpásztorunk 
szemei előtt gyűjtsünk ; kövessük az ,,adde parum modico" 
elvét, biboros a tyánk áldása biztosítja számunkra az ered-
ményt. Tisztázzuk a nézeteket, melyeknek zavarait nem 
mink idéztük elő, világosítsuk föl világi katholikusainkat, s 
hívjuk fel őket a részvétre, bármily csekély összeg aláírásá-
val ; az idő int, s nekünk meg kell ér tenünk intését. Nem 
volt nagy eszme a világon, mely ellenmondásra ne akadott 
volna. Ilyenen ma sem csudálkozunk. Az elmék lassan lassan 
nyerethetnek meg. Várunk béketűréssel, de dolgozunk is 
egyszersmind kitartással. Plantamus, rigamus, Deus incre-
mentum dabit. Nem akarunk mi senkit támadni, hanem az ár 
ellen hatalmas gátot emelni, melyen az egyház ellenségeinek 
machinatiói megtörjenek ; a múltból tanuljunk a jövőre. 
„Istud est sapere, non quod ante pedes modo est videre, sed 
etiam ilia quae futura sunt prospicere." (Terent . Ad. 33. 32.) 
Nem ret tenünk vissza a nehézségektől, csak akarnunk kell; 
feleúton megállni üdvtelen : „frequenter inita est ejus volun-
tas, qui non quae facilia sunt aggreditur, sed vult facilia esse 
quae aggressus est." (Senec. de ira 3. 7. 1.) Vállat a vállhoz 
s a nap alatt nincs mi ledöntse a sziklafalat. Mindenekelőtt 
pedig imádkozzunk, sokat imádkozzunk ; imádkozzunk ke-
gyes főpapunkért , kinek üdvözlése, áldása alatt a szepsi in-
dítvány nagyra fog nőni ; imádkozzunk egymásért, ut det De-
us in nobis perficere, quae dedit velle, mikint ezt orszá-
gunk biboros áldornagya ir ja : Deus proposita et conamina 
vestra secundet. 

Cselka Nándor. 
MADRID, sept. 19-én. Spanyolország átalános helyzete 

ahelyett hogy javulna, mindinkább kínosabb lesz. A szelle-
mek istentelen tanokkal rontatnak meg, a sajtó féktelensége 
botrányokat okoz. A püspökségnek az olasz királyság elis-
merése tárgyábani szilárd magatartása az úgynevezett libe-
rális részen megütközést szült, dühösen mentek azér t nekik 
eme lapok, melyeket fájdalom a nép könnyű megszerezhetése 
miatt olvas. A katholikus papság az antikatholikus politika 
ezen korszakában hü maradt hagyományaihoz, és tiltakozott 
a hit nevében Péter utódja kifo3ztatásának helyeslése, elisme-
rése ellen. Ez kötelessége volt, és a liberális sajtó bünül rótta 
fel neki. O felsége királynénk a ministerium javaslatáhozi 
járása által hűtlen lön ősei hagyományaihoz, és ugy látszik 
ő felsége érzi is tet tének súlyát, mutatja ezt a késleltetés is 
az olasz követ elfogadásában, és csak midőn Amadeus Victor 
király fia megérkezett , határozta el elfogadni Tagliacarne 
marquist, és később a herczeget. Fájdalmat okoz a fejede-
lemnőnek az is, hogy San Pascual apátné, legbensőbb barát-
néja Patrocinio néne a democrata sajtó részéről folytonos 
támadásoknak van kitéve. Szegény szerzetesnő, kinek élete 
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folytonos önmegtagadás és feláldozás, annyi zárda, árvaház, 
menhely alapitónéja, és kinek neve hosszú idő óta a jóté-
konyság és igaz erény jelképe. Királynénkliozi barátnéi vi-
szonya már 20 éves, és ez eleget bizonyít. És e nemes lelket a 
legszemtelenebbül rágalmazzák, a frankfurt i Europe spanyol 
lapok példája után indulva tárczaczikkben állítólagos életraj-
zát közölte, mely merő koholmány. A felhozott tények egy-
től egyig megezáfolhatók hiteles okmányok nyomán, ha 
szükséges. De rövidek akarunk lenni. Patrocinio néne az 
Europe szerint a szerzetbe lépett volna Clarét, a királyné 
gyóntatója sürgetése folytán, pedig akkor midőn ez történt, 
ama tisztes áldozár nem is ismerte még a „Caballero de gra-
czia" utczai szerzetesnőt. Europe szerint leánya egy a 
lázadásban megölt patriótának. Quiroga ur pedig a királynő 
méltó barátnéjának atyja nyilvános hivatalban volt, kedves, 
becsületes jellemű uri ember, ki távol volt minden forradalmi 
merénytöl, és keresztény módon halt meg saját házában, 
családja körébon. De menjünk át az Europe által felhozott 
leggyalázatosb rágalomra. Ezen lap szerint Patrocinio néne 
a nevezett zárdában, hol jezsuiták a ,tanácsadók' (jezsuita 
nélkül perse ily t.örténetkék nem lennének elég érdekesek) 
kezein és homlokán sebeket tettet, Üdvözítőnk által ihlett-
nek mondja magát, gyógyításokat igér, a szent testülettel az 
ördögöt láttatja, és végre ezt kiűzi a zárdából. Ha ismeri 
valaki a szerzetesnő kitűnő elmebeli tehetségeit szellemi fel-
sőbbségét, melyet az udvarnál is annyira becsülnek, szána-
kozni fogunk ezen koholmányokon. Azonban a becstelen iró 
tovább megy, és azt állítja, hogy Patrocinio 1835-ben egy 
madridi törvényszék által deportatiora ítéltetett csalásai 
miatt. Szegény néne, nem is gyanítja, az aljas emberek 
mily módon becstelenitik nevét. Adja Isten, hogy soha se 
tudja meg. 1835-ben Spanyolhonban is mint másutt a rosz 
szellem, terjedt. A progessista pártnak itt is botrány kellett 
minden áron. A zárdák támadásoknak valának kitéve, leg-
inkább a „Caballero de Gracia" utczában levő. Mesterkéltek, 
és a zárda tőszomszédságában levő néhány pénzen meg-
vásárolt és jól betanított gazok tényeket fedeztek fel (! ?) 
melyek megbüntetését a közérzület kívánja. A hatóság 
beleegyezett, hogy vizsgálat tartassék. Patrocinio vádolta-
tott, de a vádak közöl egy sem volt bebizonyítható, tanu-
ságra hivattak idegenek is, kik megfordultak a zárdában, 
de mindannyian egyhangúlag tanúskodtak a néne mellett, 
és nem ellene. Mindemellett, hogy eleget tegyenek a tomboló 
forradalmároknak is, a fiatal szerzetesnőnek meghagyatott, 
hogy más spanyol zárdába tegye át lakását. Ezt nevezte de-
portationak az Europe. A szerzetesnő régi barátnéja a ki-
rálynőnek, és ime ez büne. Ha a Journal de Francfort élet-
írása után indulnánk, azt is neki kellene tulajdonitanunk, 
hogy Victor Emmanuel nem birja még Velenczét és Romát. 
— Nem akarunk tovább menni fejtegetésünkben, az Europe 
tárczaczikkirója elismerendi talán tévedéseit, és akkor meg-
állapodunk; hanem ha akarja, jövőre még tovább is menen-
dünk azon kötelesség teljesítésében, melyet lelkismeretünk 
parancsol, és pedig mindenütt okmányokkal bizonyitandók 
Állításaink valóságát. 

VEGYESEK. 
A protestánsoknál annyira szokás a tudományok felvi-

rágzásának érdemét szép csendesen elkobozni. Pedig ezen 
érdem a katholikusoké. Alciatus a pogányságot győzte le a 
jogtanban, most a protestánsok állítják vissza leginkább; 
Leonicenus az orvostanból elűzte; a classicai irodalomban 
Sigonius, Muretus, Vida, Sadolet, Bembo nagy érdemeit 
senki sem tagadta ; a hittanban Bellarmin az első, a méltó-
ság pedig Canus Menyhérté. A szentírásban Vatable, Bruges 
Lajos, Maldonat, Sanctius, Menochius, Tirinus, Serarius, 
Salmeron fölülmulhatatlanok ; a keleti nyelvekre Masius, 
Caninius, Morinus, Bartolucci mindig tekintély. A tudomány 
és a catholicismus ugyanegy dolog. — Deus scientiarum 
Dominus est. 

A régi Presse egy jellemzést közöl gr. Eszterházy 
Móricz tárczanélküi minisztertől, melyben kiemelvén nagy 
befolyását, egész politikájának kulcsát a túlzott catholicis-
musban véli feltalálni. Az Őst. Ztg merőben elhibázottnak 
mondja a jellemrajzot, amelynek alapjául szolgáló adatok 
egy része oly szint visel, mintha valamely kiszolgált inastól 
kerültek volna. (P. N.) Ezt a régi Presse Íróján kivül más is 
érti ; s intésül szolgál egy egri képviselőjelöltnek is. 

Minden komoly, és igaz hazafinak lelkihangulatát, ehez 
mindenkinek intést, buzdítást látunk Deák Ferencz urnák 
következő szavaiban választóihoz : „Tiszta szándék, őszinte 
jóakarat most sem hiányoznak nálam ; de érzem, hogy a 
föladat nagyságához ^képest erőm parányi. Azonban a siker 
Isten kezében van. O tőle kérünk és reménylünk áldást tö-
rekvéseinkre. 0 benne bízva, igaz ügyünkben csüggednünk 
nem szabad." 

Ranolder János veszprémi püspök ő nmlga oct. 4-éről 
pásztori körlevelet menesztett a papsághoz és a hívekhez a 
közelgető követválasztásokra nézve. A hazafiság és főpász-
tori méltóság teljes érzetében inti, kéri, serkenti a híveket, 
„hogy az isteni gondviselés szent utmutatását felfogva, meg-
értve, azon nagyszerű mozgalmak alatt, melyek a követvá-
lasztásokkal közönségesen összekötvék, semmit el ne mu-
laszszatok, mit a tiszta józan, önzéstelen hazaszeretet s a 
lelkismeret benső szózata tennetek parancsol. — A választá-
sokat lehető legnagyobb higgadtsággal s kedélynyugalommal 
végezzétek, s választói bizalmatokkal csak oly alkalmas 
férfiakat tiszteljetek meg, kik vallásosak, erényesek, s hi-
vek a trónhoz és hazához. — Erősen meg vagyok győződve, 
mikép tisztelendő papságom oda irányozandja hathatós befo-
lyását, hogy azon magasztos remények, melyeket jelenleg 
közöröm s lángoló lelkesedés közt jövendőnk felöl táplálunk, 
lelkismeretes őrködése, útbaigazítása mellett Isten segítségé-
vel teljesedjenek." 

Szerkesztői tudósitás. 
— ez. —es. I . — Megjegyzését in thesi helyesnek találom, az illető-

vel közleni fogom. A sok jó mellett türjiik a régi szokás maradványait : 
quae insuperabiliter ignorantur, nec edoceri debent, nisi certus sit doctri-
nae fructus. — A képviselőséget jelen viszonyokban a papnál, supposita 
episcopi facultate, helyeslem : a gyakorlati lehozást ön maga megteszi. — 
Az utolsóra : rosz katholikus nem lehet jó hazafi, mivel ha lelkismeretlen 
az ö vallásos kötelességeinek teljesítésében, nincs biztosságunk, hogy lel-
kismeretes legyen a haza iránti kötelességekben. Mi jót vár junk tehát a 
lelkismeretlentől, a vallástalantól ? A kellékekről csak átalánosan szól-
hatnánk, amivel nem sokra mennénk; a részletes esetekben minden a kö -
rülmények lelkismeretes megitélésétől függ ; ez is megtörténik vala, ha 
sikerült volna amit ohajtottunk. Isten oltalma legyen velünk, miután az 
emberi oltalom hiányzik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9 sz. a. 
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Pesten, october 21-én. S 3 . II. Félév. 1865. 

TARTALOM : A szabad-kőmivesek. - Az esztergomi tépjék ki, torkomat metszék meg s testemet egyik 
uj papnevelde stb. - Egyházi tudósítások. - Vegyesek. kőmives testvér páholyában, a munkálat alatt, s egy 

uj testvér fölvételénél, hűtlenségem gyalázatára, s 
mások elrettentésére akaszszák fel, aztán égessék 

A szabad-kőmivesek, meg, s szórják el a légbe hamvaimat, hogy nyoma 
(Vége.) se maradjon árulásom emlékezetének." — S ezek 

A szabad-kőmivesi intézet, mikint titkos ira- Ígérnek szabadságot a népeknek, kik .estvéreik 
taikból lá t juk: eltörül az emberiség közt minden iránt is kegyetlen zsarnokok? kik azokat néma gé-
különbséget. Jelszava: szabadság, egyenlőség, test- pékké, pusztán eszközeikké aljasit ják? Nagyàrç; tàs 
vériség! azt tartják mégis, mit a némethoni nagy az, s még nagyobb bárgyúság kell ahoz, hogy azt va-
páholy 1794-ben mondott: „a rendczéljának a rend laki hihesse, mittanoncz-kátéjokbantanitanak,hogy 
első titkának kell maradnia, mert a világ nem elég ,,a kőmives szabad ember." Azt tudom biztosan, 
erős elviselni ezen czélnak kihirdetését." S igy : ti- hogy a legfőbbek őszintén óhajtják a szabadságot, 
toktartás titkos czélokért az elvök. Azért a fölvételnél — de csak maguk számára; hogy szabadon rendel -
is a tagok esküt tesznek arra. Jelesen — a sz. Já- kezhessenek társaikkal, azoknak pénzével, vagyo-
nos czimü, vagyis tökéletes kőmives páholynál nával, sőt életével is ; hogy szabadon dúlhassák í* 
ekkint : „Én N. N. esküszöm . . . hogy azon titkokat, népeket, megdönthessék legszentebb szokásaikat, in-
melyek reám bizattak, még a testvéreknek sem, el- tézményeiket, érdekeiket; hogy szabadon gázolhas-
sőtől a hatodik fokig bezárólag, annál kevésbé az sák, rágalmazhassák hirlapokban szóval tettel az 
avatlanok előtt, soha el nem árulom . . . s ha ellen- egyház és kormány tekintélyét. Ez ugyan még egé-
kezőt tennék, azon esetre lelkem üdvéről is lemondok, szeri nem sikerült nekik, dehogy tervök kivitelének 
s ne legyen az Isten könyörülettel lelkemhez stb. nincs még itt az ideje, kátéjok ezen szavai árulják 

Most szóljanak ; ha ők az emberiség jótevői vol- el: „Mi a harang? Felelet: Nincs idő, nincs óra." 
nának, miért azt setétséggel elfedezni? s annyira re- — Ez aztán a népboldogító szabadság! Nem ké-
megni azon áldásos titkok miatt ? Nem elég erős tán rünk, nem is kívánunk egy mákszemnyit sem belőle, 
a világ e titok elviselésére? Bizony nem is lesz az Vagy tán: „az egyenlőség", mely minden kü-
soha, ha titkoljuk előtte, ami őt megerősíthetné. Na- lönbséget eltörül, kárpótolni fogja a népet szabad-
gyon igéző a szabadság eszméje, csak szabadossággá ságának elvesztéseért? H o g y a n ? ! . . hát azok mon-
ne fajuljon, mert vérengzőbb az ember, ha törvény danák ezt, kik között épen nincs egyenlőség? Szer-
nem korlátozza, a vad állatoknál is. S mit tesznek ők? kezetök mutatja, nemde? hogy van egy legfőbb 
Szabadsággal kecsegtetik a népeket, hogy lábaik titkos nagymesterök, van nagymesterök, vannak 
alá tiporhassák, mert hogyan tehetnék szabadokká mestereik, páholyfőnökeik, rend-társaik, tanonczaik, 
azokat, kiket megvetnek, páholyaikba se fogadnak, kevés egészen beavatott, a többi kisebb-nagyobb 
kiken uralkodni, kiknek parancsolni vágyakodnak? mértékben, vagy csupán vak eszközei a társulatnak, 
midőn rendtársaikat is kizárják titkaik javából, ha- S hol itt az egyenlőség, mivel másokat édesgetnek ? 
lálos esküvel kötelezvén őket, mint lebilincselt rab- íme a nagymester, már nem egyenlő a páholymes-
jaikat, rendeleteik teljesítésére, és síri hallgatagságra, terrel. Amaz ugyanis Osirisnak, az egyptomi 
A főtisztelendő mester ugyanis igy esketi meg az pogány napistenségnek színpompájában, az istensé-
uj kőmivest: „Lekötelezem magamat, büntetés alatt get jelképezi, s ugy szólanak róla a társak, hogy 
. . . ha szavamat nem tartanám, hogy ajkaimat tüzes „nincs semmi hasonló a mester előtti tisztelet-
vassal égessék le, karjaimat vágják el, nyelvemet félelemhez." Ez az oka annak is, hogy a skót fő-
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mester fölavatásánál a páholy elnöke „négyszer 
tisztelendőnek" czimeztetik ; a sz. Jánosról neve-
zett pedig, a tökéletes kőmivesek tankönyve szerint: 
„nagyságos marschal" „hatalmas mester" czimek-
kel taszitja el nem egyenlő rangú társait. S mégis 
egyenlőséget Ígérnek s azoknak, kiktől mindent 
eltitkolnak ? vagy ha esetlegesen bevetődnének 
páholyukba, rögtön megölnék őket szabályaik sze-
rint. Ne várjunk onnan egyenlőséget, hol egyenlőt-
lenség uralkodik ; de még a tanitásban sem, mert 
kézirati kátéjok, főleg EL yy S Z. András" czimü lovagi 
páholyé igy szól : „Végre, itt egy arany szekrényt 
talál ön, négyszögüt, a templom közepén. Mi tarta-
tik abban, meg nem mondhatom, mert még nem 
jött el az idő, hogy minden lepel lehulljon önnek 
szemeiről." Ez aztán gyöngy egyenlőség ! De miért 
titkolják azt, ha az, az egyenlőség ? vagy, miért is 
ne titkolnák el, ha ez volna az egyenlőség ? Való-
ban, csókolni való titkos bölcseség az ! 

Kedves testvérek ők, mondhatom?! mert „test-
vériség" jelszavuk, önmaguk és a népek számára. 
Önmaguk számára-e?! Igen is, mert testvéreknek 
czimezik egymást, de csak ugy, mint a gőgös ur a 
a szegény falusi kántort, midőn oda veti neki : alá-
szolgája barátom ! — pedig, dehogy szolgája, vagy 
barátja, még kevésbé, hogy alázatos lenne. Ez tán 
fájós is, de mit tehetek róla, ha annyira igaz. Nemde, 
az angoloknál, midőn beigtatják a mestert, az oltárra 
egy halott fejet, a Tápisra pedig, vagyis a tem-
plomra, egy koporsót tesznek ki, a setét páholyban, 
hol csak szesz lámpa lobog, s az elnök e rémhelyen 
azt ismétli kiáltozva a belépőnek : „Emlékezzél a 
halálra! közel van hozzád!" S neki rohan a mester, 
homlokára üt háromszor a kalapácscsal, mire a tár-
sak hátulról megragadják, s bevetik a koporsóba. — 
Ez is szép testvériség, ha bohózat is. Súghatja aztán 
füleibe a mester ama titkos mester-szót : „Macbe-
nac" őt gyönyörűen megrángatták. Ilyes testvéri 
jelenet az is a „sz. András" lovagi páholyánál, mi-
dőn mestert avatnak be. Itt a nagymester, heves 
kiáltozás közt, le ragadja az oltárról kardját, s az u j 
mesterre rohan, kit nyakon kapva egyik kezével, 
másikában szivének szegzi fegyverét, dühösen kiált-
ván : „hol tanulta ön a mester-szót?" Ekkor tiszta 
testvériségből a többi is fegyverre kap, körülfogják 
és boldogítják kedves testvéröket — a halál félel-
mével. — Ez ismét túláradozása a bölcs testvéri-
ségnek a páholyok színpadján; azonban nem szín-
játék, nem is mókázat, ami történik c1 JJSZ. Jánosról" 
czimzett páholyban, mert ott igy szól a mester, 

megesküdött testvéréhez : „Testvérem ! önnek egé-
szen szemlélhetővé tétettek a Hirám titkai. Ha ön 
azokat elárulná, ugy én önt jogosan ezen fegyver-
rel fognám leszúrni, s ezen fegyvert használandom 
önnek meggyilkolására, s magam megbüntetésére, 
hogy ily szerencsétlen lelket és istentelen teremt-
ményt befogadtam a tökéletes kőmivesi osztályba." 
— Van-e itt testvériség? Vagy tán azt nevezik 
testvériségnek, hogy, havaiamelyik veszélybejutna, 
s elkiáltaná ama vészjelt : „özvegy nő gyermekei ! 
jertek, segítsetek" tüstént oda sietnének, bármely 
idegen honban is, az azt halló kőmivesek. Ez ugyan 
szép, de a testvériségre még nem elég, mert azt a 
rengeteg fiai is megcselekszik egymásnak, nehogy 
bűnös titkaik kicsikartassanak, s ők is veszélybe 
essenek. Nem testvériség az, vagy legalább nem ér-
deknélküli tiszta, hanem önvédelmi elővigyázat Az 
volna igaz testvériség, ha Pythagorás tanítványai-
ként, kik szintén titkolódzó egyletet képeztek egy-
másért minden igény nélkül, vagyonukat, sőt éltö-
ket is feláldoznák. Nálok azonban más értelmű a 
testvériség, mert azt mondja a tanonczkáté : „Egy 
igaz kőmives semmi tulajdont sem birhat, s attól, 
mint a bűntől meg kell menekülni a társulat titkos 
czéljai miatt." Tőlök eszerint mit is várhatnánk? 
midőn vérrel irott szabályok alatt testvérkednek, s 
nemhogy másnak adhatnának, de az övéket oda 
kell adniok a közös nagy titok kivitelére. S ők 
mindezt azért teszik, mert esküt tettek reá, s mert 
mint mondják: „az igaz kőmivesek megérdemlik, 
hogy a föld isteneinek neveztessenek." Bajos ilyen 
magas testvériségre jutni ? S miért érdemlik e nagy 
méltóságot? Mint jótevői és testvéri gyámolitói 
tán a népeknek? Igen méltán, azt mondhatom, 
mert mikint maguk is bevallják: minden zendületi 
vérengzés az ő ártatlan testvéri művök, s csupán 
testvéri szeretetből öldökölnek, testvériségből men-
tik föl a bűnöst, ha társuk követte el a vérontást, 
stb. Tisztelet a jóknak, de őszintén megvallom, oly 
testvériséget magamnak sem, más becsület emberé-
nek sem kivánok. Rólok is el lehet mondani az ős 
atyák egyikének ama szavait: szavuk ugyan 
Jákob szavai, de a kezök Ezsau kezei. — Magyar 
testvéreim! tekintsetek a fátyol alá! 

Mindamellett is a szabadkőmivesség : fölvi-
lágositója, tökéletesitője és nemesitője a népeknek, 
azt mondják ők. Tagadni nem merném, de hát miért 
beszélnek ugy egymás közt, hogy azt se más, 
se azok ne érthessék közölök, kik egészen nin-
csenek minden titkaikba avatva? Ezt azzal indo-
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koljâk a káté szerint : „Ön a Hirám sírját fogja találni, a 
világ gonoszságának szomoritó emlékét, azon intő tanit-
mányt , miszerint titkainkat titokban tartsuk." S kicsoda 
Hirám? azt feleli kéziratuk: „A Krisztus j e l k é p e " . . . 
Lássuk. 

Titkaik miatt a Hirám sorsától félnek. De van-e okuk 
félni, vagy titkolódzni, ha az emberiség javát akarnák, mint 
annak fölvilágositói ? Ha jó, igaz és boldogitó szándékuk, 
miért nem világositják föl róla a népeket ? s miért nem bizo-
nyítják be tetteik áldásos sikerével, hogy csakugyan boldo-
gítói a nemzeteknek ? A nép hálátlansága csak megdicsőí-
tené nemes szenvedésöket. A becsületes czél nem kerüli a 
napfényt ; a világosság sem rejtezkedik az éjfél setétségébe. 
Vagy tán a fölvilágositás által a tudományokat értik ? Ugy 
de a tudományt eltitkolni, azt setétségben tartani, nem föl-
világositás, hanem szándékos butítás. S mi ragyogó uj ta-
lálmány az, mely által eddig a népeket boldogították ? Mél-
tán hallgathatnak ; de ne titkolják el, a mivel boldogítani 
akarnak, mert kit fognak ugy felvilágosítani ? S ez az ö 
népboldogító ti tkuk ? ! Vagy oda néznek, hogy ami titok-
szerü, az vonzóbb is; lehetséges ugyan, de ha emberi, bizvást 
mondhatom : visszataszitóbb is, mert setét gyanú nehezedik 
rája. — Nincs vonzóbb, mint a tiszta, világos igazság, ha 
keserűség nélkül mondatik ki. De ugy látszik, ők is iszo-
nyodnak titkaiktól, azért nem merik megismertetni fölvi-
lágosító tanaikat. Mi egyéb is lehetne, amiért fejüket féltik, 
mint vértudomány, mint fölvilágositás arról, miszerint : em-
berek bőréből jó sarukat készittetni, mint Meudonban, a 
a frankhoni forradalmi rémuralom alatt. De ha ez boldogí-
taná a népeket, miért nem győzik meg őket arról oktatásaik 
által ? Vagy tán az egyházat akarnák némán fölvilágosítani? 
Nemde az volt czéljok : az egyházat és államot rendezni, 
miután kéziratuk igy szól : ,,A babonaság és a zsarnokság 
várának falait előbb le kell rombolni, ha az igaz isteni féle-
lem és a szabadság templomát fel akarjuk állítani." S ho-
gyan egyezik ezzel ama tételök ? „A kőmives-rend az 
egyház támoszlopa?" Egyik a másikat lerontja. Szép fölvi-
lágosító intézet, azt mondhatom. Elhiszem ugyan, hogy e 
rend támoszlopa az ő egyházuknak, melyről lefityegnek 
a pogányok, zsidók és keresztények hitrongyai, minthogy 
az is csak tabernaculum, egy férczmü sátor. Igy fogják-e 
fölvilágosítani a népeket, Mahomed nyomait követve ? Igaz, 
nálok, mikint mondják a sz. András czimü páholy lovag-
jai : „minden szeretetre és vérre van alapítva ;" szeretetre — 
mely a setétséggel takaródzik, és kivel sem érezteti jóté-
kony melegét ; vérre — mert a vérontás fölnyitja az embe-
rek szemeit, hogy ismerhessék, vérbe borult szemmel is, a 
népek föl világositóit. Csak tőlök tanultuk azt tehát, és dicső 
elveikből, hogy semmi sincs oly fölvilágosító, mint az éjféli 
setétség, és a néma titkolódzás. 

De lássuk, hogyan tökéletesitik a népeket? Ök legalább 
azt vélik, mert egyszerűséget tanulnak páholyaikban, a ba-
bonát pedig, vagyis a keresztény hitet jobbára elvetik. Pél-
dául e helyett : Isten, ki a legfőbb épitö mester, csak egy „G" 
betűt írnak, s az annyit jelent : Gott, vagy is magyarul : Is-
ten, s nem tökélye-e ez az Írásnak, hogy azt más ne érthesse?! 
Képirati jelvényeik is, mikint hajdan Egyiptomban, az avat-
lanok előtt tökéletesen érthetlenek; pedig csak is igy lehet 

átalakítani a szellemi tehetségeket ? ! Aztán, mily rövid 
szócska ez : „Boáz," s mily hosszú nyelvünkön : Az erő Is-
tenben van! Tessenek csak igy tökéletesitni, meg fogják kö-
szönni a világ népei ! Annyi bübája tán az endori boszor-
kánynak sem volt, mint nekik találós tárgyaik, betűik, jel-
vényeik és szertartásos bohózataik, melyek ugyan csak a 
nevetségig tökélyesitik, — de nem a népeket, hanem a kő-
miveseket, az álnokságban, ámításban, mások félrevezetésé-
ben, a törvények kijátszásában, s bűnös titkaik megőrzésé-
ben. Nyiltan bevallva, azt mondom, hogy ők nem építők, 
hanem rombolók ; nem tökélyesitők, hanem tökéletlenkedők ; 
kik fönzengő, magas hangzású czimek alatt a nép hitét 
rontják, de jobbal nem pótolhatják, tökélyesiteni akarnának, 
s barommá aljasitják nemünket, mert szerintök : „A tulajdon, 
nem egyéb rablásnál." Ha még ez is tökélyesités volna, s 
ezen rablói tant tanitás nélkül is meglehetne szerezni, ugy 
el kell hinnem azt is, miszerint a siiket-némák, már születé-
süknél fogva, a legszellemdusabb tanárai minden isteni és 
emberi tudománynak. — Megértettük-e egymást ? 

Igaz-e, végre kérdem, hogy a szabad-kömivesek ne-
mesitöi az emberiségnek? Ha ez áll, ugyan hogyan ? s mi 
által nemesitik azt ? ha mindeddig titokban, a páholy setét-
ségében tar t ják tanaikat. Vagy miért zárják ki titkaikból a 
vagyontalan szegényt, midőn épen azoknak volna legnagyobb 
szükségök sziv nemesítésre ? Ha pedig a nemesítés a nép 
erkölcsi javitását czélozza, mégis némák maradnak előtte, 
hogyan fognak ugy azok nemesedni ?• hogyan javulni erköl-
csi értelemben titkolózásuk mellett ? Hisz az igazat ismer-
tetni kell, mert csak ismerni kell azt, már akkor győzött is. 
Ki a napfényre az éjféli setétségből ! hadd nemesedjenek 
kebleink. Okos ember senkinek sem hihet vaktában, annál 
kevésbé egy keresztény, kitől az apostol is észszerű enge-
delmességet kiván. Értenünk kell, s átlátnunk minden do-
lognak, mennyire értelmünk engedi, jó és igaz voltát. A be-
csületes lelkű, ha hivatást érez magában reá, nyilván tanit 
egyszerűen, hogy mindenki érthesse ; ők pedig szó nélkül 
akarnának nemesíteni, a pogányokat utánozva, mindent el-
titkolva, s nem fonák dőreség-e ez ? Igy tanítani, azaz nem 
tanítani a humanitást, igy boldogítani a népeket semmi ta-
nítással, nagyon is olcsó dicsőség ! Nemes humanismus az is, 
midőn okiratok csempésztetnek el a hivatali szobákból a 
kőmives páholyok érdekében, stb. Mint szintén az is, midőn 
a hivatalokat öveik kezére kerítik, még az egyháziakat is 
olykor, a főméltóságokat sem mellőzvén, s akkor megrohan-
ják mind az állam nyugalmát, mind az egyházét, s megve-
tésnek tevén ki azokat, földúlni iparkodnak, azon szép szin 
alatt, hogy az emberiséget nemesítsék és boldogítsák, mint 
az egyház oszlopai ? ! S mivel nemesedett eddig általok a 
nép ? Azzal nemde, hogy hitét Istenben vagy elvesztette, 
vagy meggyengitvén, azt gyümölcstelenné tette ; hogy er-
kölcse megromlott, kevély, durva, káromkodó, kétszínű, ra-
gadozó stb. lőn. Ez-e azután a népnemesités, mit annyira 
dicsőítenek? Mégis azt igénylik, hogy vizsgálat nélkül higy-
jünk nekik, mint buta tudatlanok, lelkünk kárával. Valóban 
magas bölcseség ? ! Hiszen a Jézus hittana oly egyszerű és 
fönséges, oly világos, mégis magasztos oly nemes és boldo-
gitó, hogy annál semmi bölcsészet, ki nem észlelhet meg-
nyugtatóbbat, sem az emberiséghez alkalmasbat. Az ö titko-
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lódzásuk alatt tehát valami mérges lappanghat, nem az em-
beriség nemesítése, annyira ellenmondásban élnek elveik-
kel. Valóban, ha ök bölcsek, minek nevezzük akkor az 
őrülteket ? 

Ezzel, ugy vélem, a fátyol leszakadt rólok. Lá t tuk a 
titkos szövetség czéljait, tetteikkel egybevetve, de ferneze-
lyi rostánkon, mint a konkoly és vadócz mind kihullott, nem 
nagy dicsőségére a kőmivesi világhirü rendnek, mely ma-
gát világállammá akarná tenni. — Numquam te fallant animi 
sub vulpe latentes — mondja Horatius. E. Lajos. 

Az esztergomi nj papnevelde stb. 
De lássuk a fölavatási ünnepélyt, mely méltó volt a 

nagyszerű intézethez s azon fontos eszméhez, melyet a trienti 
zsinat a seminariumokhoz kötött. 

October 7-én, szombaton egymás után gyülekeztek a 
meghívott vendégek ; a legelőkelőbb vendég Bécsből a délu-
táni vonattal érkezett meg, ki ő szentségének bécsi nunciusa 
nm. Falcinelli Márián athénai érsek ő exja, a magyarok 
leghőbb jóakarója vala, ki a nánai pályaudvarban ő eminen-
t iá ja küldői, a főkáptalan és megye követei által fogadtatván, 
huszárok előlovaglása mellett az érseki palotába bekisérte-
tett, hol a bíboros házi ur által baráti szivélylyel, s az udvari 
papság és a káptalani képviselők által tiszteletteljesen üd-
vözöltetett ; az itt szállásoló vadász katonaság részéről pedig 
őt tisztileg megillető kettős diszőrrel megtiszteltetett. E k k o r 
a rendszerint ő emja székhelyén létét jelelő várfoki zászló 
árbocza ünnepi lobogókkal s a fölavatandó seminarium pá-
pai, nemzeti és érseki zászlókkal fölékesítettek, mi mintegy 
nyilvános je l vala az ünnepély beálltáról. 

Ebéd után 5 órakor a főkáptalan és egybesereglett 
számos papság testületileg tisztelegtek ő eminentiájánál s ő 
szentsége kegyes követénél. 

Vasárnap oct. 8-án hajnali 5 órakor a székesegyházi 
Nagyasszonyunkról nevezett nagy harang megszólalt, hogy 
száz mázsás nyomatékú hatalmas hangjával az egész környé-
ket álmából fölriaszsza s a várfoki ágyuk üdvriadásaival a 
szép napot üdvözölje: mert a nap valóban, mint ő eminentiája 
ünnepein rendszerint szokott, szép aranyszekerén köszöntött 
be, és nagyban haladásunk mellett fényes tanúbizonyságot 
vala nyilvánítandó, s mindnyájunkat a Mindenható iránti há-
lára, bizalomra és kitartó buzgalomra vala ösztönzendő. 

9 órakor összhangzó és a mozsarak üdvlövéseire be-
állt basilikánkban a szokásos káptalani énekes mise, melyet 
Majthényi Adolf kanonok ur tartott, s mely alatt a harmad-
nap óta exercitiumokat tartott növendék-papság áldozott. 

10 órakor az együtt volt főkáptalan, ugy a pozsony 
és nagyszombati társas káptalanok, nemkülönben a pesti tu-
dományos egyetem theologiai karának, ugy a főmegye lel-
kipásztorainak, a bécsi Pázmány-intézetnek, a pesti közép-
ponti papneveldének, a lengyelországi pálosok, ugy honi sz. 
Benedek és Ferenczrendiek képviselői, valamint a nm. kir. 
személynök, és kíséretében több más világi urak, az időszaki 
sajtónak néhány képviselője, és az egész papnevelde tanári 
és növendék személyzete, kereszt-elővitele után körmeneti-
leg a nagy uton lefelé haladtak, a roppant néptömeg köze-
pette, mire a nagy harang és mozsarak fönnen jelentették, 

hogy ő eminentiája nuncius ő exjával, ugy ünnepünk eme-
lésére megjelent nm. Hajnald Lajos carthagoi érsek, Haas 
Mihály szatmári és Peitler Antal váczi püspök urakkal 
együtt diszfogatokban az u j papnevelde felé indultak, hol is 
csak hamar a sorfalakat képző jelenlevők által tisztelettel-
jesen fogadtat tak. 

A nevelde főlépcsőjének alsó tornáczában Üdvözitönk 
Halbigtól életnagyságban kőből faragott ama szép szobra 
áll, mely a maga helyén „Discite a me1' fölirattal diszeske-
dik, s a bibornok prímás ez előtt foglalt állást, mikor a ház-
kormányzó ngys. s főt. Zalka János ur által következő szó-
zattal iidvözöltetett : 

Salve Eminentissime pa te r , in limine domus, cujus 
fundamenta per unum piorum praecessorum jacta ab interitu 
vindicasti, quaeve T e jubente ad fastigium educta alumnos 
duorum seminariorum felici copula conjunctorum suscipere 
gestit. Inter istos parietes iuventus sacratior bonitatem et 
disciplinant et scientiam discet. Ut domus haec ad scopum 
apta sit, ad perfectionem eius vix aliud desiderari videtur, 
quam ut benedictio Dei super illám imploretur. 

Ingredere itaque, Eminentissime pater, atria haec pi-
etati et scientiis erec ta ; exalta dexteram; ora, ascendat ora-
tio tua ad Dominum, et descendat super domum istam septi-
formis gratia Spiritus Sancti, ut incolae habitaculi huius in 
fundamento humilitatis radicati crescant in viros perfectos, 
dignos altaris ministros, in veros discipulos Magistri nostri 
unici J E S U Christi, cui gloria in saecula. 

Ezen üdvszózat után a bibornok ur intonálván a „Filii 
Sion" antiphonát, a papnövendékek énekkara azt folytató-
lag szépen énekelvén , mindnyájan a folyosókon kétfelé 
oszolva a kápolna felé tartot tunk, melynek zárt aj tója előtt 
ő eminentiája letérdelvén az„Adesto Deus" antiphonát into-
nálta, s ennek éneke után a szabott imák és homlokzat meg-
áldása után ismét „Filii Sion" antiphona éneklése mellett a 
megnyílt kápolnába léptünk, ő emja a nunciussal oltár elé 
térdelve minden szentek letenyéjét imáztuk s a megszabott 
szertartások mellett ö emja, nuncius ő exja közreműködésével 
beszentelte előbb a kápolnát, azután pedig az egész intéze-
tet , mely alatt a jelenlevő papság áhítattal zsoltárokat 
énekelt. 

A szentelés végeztével nuncius ő exja mutatta be az igy 
fölszentelt oltárnál az első vérontás nélküli sz. mise-áldoza-
tot, s a mi elménk és szivünk szentélyében azon évezred 
fontos eseményei villantak át, melyek sz. István első kirá-
lyunk óta édes hazánkat és e magyar Siont Esztergomot s 
vele egyházunkat érték, azt majd felmagasztalván, majd 
felforgatván, szinte megsemmisüléssel fenyegették; ám a ma-
gyarok N. Asszonyának védelmére sz István öröksége annyi 
viszontagságok közt is megmentve sz. István szelleme föltá-
madva, — ez volt forró imánk veleje — vajha országszerte 
fölvirágozzék, hogy vele együtt az erkölcsi feltámadás, a sz. 
béke és ezekkel a valódi keresztény civilisatio áldásai a 
közboldogságot eszközöljék, nemzeti létünket örökre bizto-
sítsák ! 

Sz. mise után mindnyáján a díszterembe vonultunk, 
hol ő eminentiája a szószékre lépvén, azon hatalmas, histori-
ailag nagy becsű, ékesszólásilag lélekre ható latin beszéddel 
örvendeztette meg hallgatóit, melyet egész terjedelmében 
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közleni nemcsak alkalomszerűnek tar t juk, hanem szinte kö-
telességünk, hogy ezzel mint legbiztosabb szellemi fegyver-
rel is lelkes főpapjaink iránti kegyeletet, s az egyházi rend 
buzgalma , áldozatkészsége iránti méltánylatot kierősza-
koljuk. (Folyt.) Majer István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , oct. 12-én. „Verba mihi desunt ; dedidicique 

loqui" mondhattam volna Ovid-al e napokban, midőn egy bu-
dai templomba, mely a pestiektől mint kegyhely látogatta-
tik, belépve, ennek benső a j ta ján fekete keretbe foglalt ké t 
fényképet kifüggesztve találtam következő aláírással : 

,Gustáv Glanz — Photograph, Christinenstadt, Hor-
vát'sches Haus empfiehlt sich zur photographischen Auf-
nahme v. Grabmiilern.' 

Ezen annonce talán praeparatio az imádsághoz : „Ante 
orationem praepara animam tuam : et noli esse quasi homo 
qui tentât Deum," (Sir. 18. 23.) melyre a Grabmal figyel-
meztethet, hanem a Grabmal képét Glanz Gustav izraelita 
ta r t ja ; de nem is tar t ja , hanem csak igéri jó pénzért . Me-
morare novissima tua, legbölcsebb emlékezés ; de ezen an-
noncenál igy szól : ,tekintetes mester ur, nagyságos boltos 
asszony, nemzetes főzőnő, mielőtt imádkoznánk, nem csinál-
hatnánk-e egy kis G'schäf te t? ' — Biztosak vagyunk, hogy 
ezen annonceról legfölebb a szekrestyés tud valamit, s némi 
kis G'schäft után hallgat másnak itt űzött G'schäftjeiröl; de 
méltónak tartot tuk nyilvánosan emliteni, hogy Lukács 19, 
46 helyére utalva bevallhassuk, hogy biz ezer szemünknek 
kell lenni a városi leleményesség ellen. A santiagói baleset-
nél a zsidó irók igen kiemelték, hogy annak aj ta jánál a je-
zsuiták olvasókat, képeket árul tak ; szerintök ezt másnak 
tenni nem szabad. 

Tilos a kereskedés az egyházban, de miképen van az, 
hogy az egyházat találjuk bevonatva a kereskedésbe ? íme 
a Pester Lloyd 229 sz. esteli lapjában ezen confusio olvas-
ható : „Briefe aus Rom sprechen davon, dass Pius I X damit 
umgehe, eine allgemeine Versammlung der Bischöfe zu be-
rufen, um ein neues Dogma, das schon lange von den römi-
schen Theologen angenommen ist, und welches man jetzt 
fast in dem ganzen katholischen Universum zu lehren an-
fängt , zu proklamiren." S mi volna e dogma? A pápa csal-
hatatlansága. Annyi csalhatatlanság van a világon, csak az 
egyház, s ennek feje nem lehet csalhatatlan. Csalhatatlan 
minden egyes liberális, csalhatatlan minden democrata, csal-
hatat lan minden többség, csalhatatlan minden legfelsőbb 
törvényszék, csak az egyház legfelsőbb törvényszékének, a 
romai szentszéknek nem volna szabad csalhatatlannak lenni. 
Minden jól rendezett társadalomban megvan a csalhatatlan-
ság, megvan az irreformabilis sententia, mely előtt minden 
elmének el kell csitulnia, minden térdnek meg kell hajól-
nia. A parlementek vitáznak, a lapok pro et contra cseveg-
nek, megszavaztatik egy állitás, aláírja a király, megvan a 
tettleges csalhatatlanság, a törvényt tisztelni kell, ellene nem 
szabad cselekedni, nem szabad izgatni. Minden viszálynak 
tettleges csalhatatlansággal kell bevégződnie, szól az utolsó 
törvényszék, s vége van minden viszálynak. Csak az egyház-
ban, a legtökéletesebb társadalomban nem volna szabad egy 

legmagasabb törvényszéknek lenni, melynek szava i r refor-
mabilis legyen. Az államnak van tettleges jogi csalhatatlan-
sága, az egyházi legfőbb hatalomnak, van hitbeli csalhatat-
lansága ; az a jogra, a tettre szorítkozik, az elmét nem sza-
bályozza, ez épen az elmét szabályozza, s a szabályozott 
elme által a szavat, a cselekedetet. Egy ujságiró a csalhatat-
lanság szinével beszél, de hogy mellette még a pápa is csal-
hatatlan legyen, azt nem tűri. Ily türelmetlen a mai világ, 
felvilágosodott egészen a vakultságig. Ezen német iró ellen 
szabadjon egy német Írónak német szövegét idézni, hogy a 
pesti német iró jobban megérthesse. Idézzük Staudenmayert , 
aki igy szól : „Neben die Glaubensartikel- und formellen 
Dogmen stellen sich noch die materiellen, dogmata materi-
alia. Wenn die Glaubensartikel in den von der Kirche auf-
gestellten und gebrauchten Symbolen enthalten sind, die for-
mellen Dogmen aber ihre kirchliche Declaration bei häreti-
schen Zeitbewegungen und in Folge derselben erhalten ha-
ben; so gibt es neben ihnen noch eine nicht geringe Anzahl 
von christlichen Wahrheiten, die nicht weniger Dogmen 
sind Man nennt sie zum Unterschied von den obigen Dog-
men materielle Dogmen. Es liegen nähmlich in Schrift und 
Tradition noch viele Wahrhei ten ausgesprochen, an die man 
fest und unerschütterlich glaubt, wenn es auch noch keine 
besondere Veranlassung, etwa durch eine häretische Bewe-
gung, für die Kirche gegeben hat, sich insbesondere über 
sie zu erklären. Es sind dies alle jene viele, in Schrift und 
Tradition enthaltenen Wahrheiten, die in den Symbolen und 
in den formellen Dogmen entweder gar nicht vorkommen, 
oder doch nur leise berührt werden : Wahrheiten und Leh-
ren z. B. über göttliche Eigenschaften, über die Natur, über 
den endlichen Geist und den Menschen etc. Diese materiel-
len Dogmen bilden den dogmatischen Stoff nicht weniger 
als die andern." Igy ir tovább a Lloyd : „Die Proklamation 
dieses Dogmas, über dessen Natur sich die betreffenden 
Briefe etwas dunkel auslassen, (a Lloyd irói előtt ezen dolog 
valóban igen dunkel, mert caecus de colore), würde mit ganz 
ausergewöhnlichen Feierlichkeiten und noch nicht dagewe-
senen Glänze (talán valami u j bengalitüzzel) vor sich ge-
hen. Man nennt den 29. Juni 1866 als den für dieses Ereig-
niss bestimmten Tag, und es würde auf diesen Tag zugleich 
das achtzehnhundertste Jahresgedächtniss an das Martyrium 
des Apostels St. Petrus fallen, welcher nach der Legende 
(a P . Lloydról annyit sem tehetünk fel, hogy a Legenda és 
történeti tény közt különbséget tegyen,) am 29 Juni des Jah-
res 66 unserer Aera in Rom den Tod erlitt. Wir glauben 
vielmehr, das es sich darum handelt, der Theorie (!) von der 
Unfehlbarkeit des Papstes Gesetzes Kraf t zu geben (!), de-
ren Giltigkeit in früherer Zeit vielfach zu Streitigkeiten im 
Schosse der Kirche Veranlassung gegeben hat , die aber 
heute längst beendet sind." Tehát nincs vita többé a pápa 
csalhatatlanságáról, vagy is a hittudorság és az egész kath. is-
kola vallja, s amit a gallicanismus pro aris et focis, mint éle-
tének alapját, védelmezett, az ma a gallicanismussal együtt 
elveszett. A papa ad concilium, concilium supra papam, ad 
papae judicium requiritur episcoporum placitum, mind anti-
quatae impertinentiae, pedig ezek miatt tagadtatott a szent-
szék csalhatatlansága, amelyekről igazán a Pester Lloyd 
gar venig unterrichtet. — Szóljunk egyet, kettő lesz belőle. 
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„Antiqua patriarchalium sedium privilégia rénovantes, 
sancta universali synodo approbantes sancimus, ut post Ro-
manam ecclesiam, quae disponente Domno super omnes alias 
ordinai-iae potestatis obtinet principatum, utpote mater uni-
versorum Christi fidelium et magistra, Constantinopolitana 
primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Hiero-
solymitana quartum locum obtineat," igy szól 1215-ben a IV 
lat. zsinat. „Item definimus, sanctam apostolicam Sedem, et 
Romanum pontificem, in universum orbem tenere primatum, 
et ipsum pontificem Romanum successorem esse beati Petri 
principis apostolorum, et verum Christi vicarium totiusque 
Ecclesiae caput et omninum christianorum patrem et docto-
rem existere," mond a fiorenczi zsinat in bulla Eugenii IV 
„Laetentur coeli továbbá I X Leo : „Nonne a Sede princi-
pis apostolorum, Romana videlicet ecclesia, tam per eumdem 
Petrum, quam per successor es suos, repró bata et convicta 
atque expugnata sunt omnium haereticorum commenta, et 
f ra t rum corda in fide Petri, quae hactenus nec defecit, nec 
usque in rinem deficiet, sunt conf i rmata?" ,,Siquis dogmata" 
mond a 863-ban tartott romai zsinat 5. can. „mandata, inter-
dicta, sanctiones vel décréta pro catholicae fidei disciplina, 
pro correctione fidelium, pro emendatione sceleratorum vel 
interdictione imminentium vel futurorum malorum a Sedis 
apostolicae praesule salubriter promulgata contemserit, ana-
thema sit." Luther következő hibája X Leo pápa által kár-
hoztattatott 1520-ban „Exsurge Domine" bullában. „Certum 
est, in manu Ecclesiae aut papae prorsus non esse statuere 
articulos fidei, immo nec leges morum seu bonorum operum." 
VIII-dik Sándor pápa által 1690-ben dec. 7-én tiltott proposi-
tiok közt ezt is olvassuk : „Futilis et toties convulsa est as-
sertio de pontificis Romani supra concilium oecumenicum au-
ctoritate atque in fidei quaestionibus decernendis infallibili-
ta te ." Az 1682-i gallican clerus 4 articulusa igy szól: „In 
fidei quoque quaestionibus praecipuas summi pontificis esse 
partes, eiusque décréta ad omnes et singulas ecclesias perti-
nere, nec tamen irreformabile esse iudicium, nisi Ecclesiae 
consensus accesserit", ezen articulusokról, melyeknek negye-
dikét idéztük, VI I I Sándor pápa ezeket határozta : ,,Omnia 
et singula, quae tam quoad extensionem iuris regaliae, quam 
quoad declarationem de potestate ecclesiastica ac quatuor in 
ea contentas propositiones in supradictis comitiis cleri Gal-
licani a. 1682. habitis acta et gesta fuerunt, cum omnibus et 
singulis mandatis, arrestis, confirmationibus, declarationibus, 
epistolis, edictis et decretis, a quibusvis personis sive eccle-
siasticis, sive laicis, quomodolibet qualificatis, quavis aucto-
ritate et potestate, etiam individuam expressionem requi-
rente, fungentibus, editis seu publicatis etc. ipso iure nulla, 
irrita, invalida, inania, viribusque et effectu penitus et 
omnino vacua ab initio fuisse et esse ac perpetuo fore, nemi-
nemque ad illorum seu cuiuslibet eorum, etsi iuramento val-
lata sint, observantiam teneri, tenore praesentium declara-
mus." — VI Pius pedig igy szól e tárgyban : „Neque silentio 
praetereunda insignis et fraudis plena synodi temeritas, quae 
pridem inprobatam ab apostolica Sede conventus Gallicani 
declarationem anni 1682 ausa sit non amplissimis modo lau-
dibus exornare, sed, quo maiorem illi auctoritatem concilia-
ret , earn in decretum de fide inscriptum insidiose includere, 
articulos in ilia contentos palam adoptare, et quae sparsim 

per hoc ipsum decretum tradita sunt, horum articulorum pu-
blica et solemnis professione obsignare. Quo sane non solum 
gravior longe se nobis offert de synodo, quam praedecesso-
ribus nostris fuerit de comitiis illis expostulandi ratio, sed et 
ipsemet Gallicanae ecclesiae non levis iniuria irrogatur, 
quam dignam synodus existimaverit, cuius auctoritas in pa-
trocinium vocaretur errorum, quibus illud est contaminatum 
decretum. 

Quamobrem, quae acta conventus Gallicani, mox ut 
prodierunt, praedecessor noster venerabilis Innocentius X I . 
per litteras in forma Brevis die 11. április anni 1682, post 
autem expressius Alexander VIII . constituione ,Inter multipli-
ces' die 4 augusti anni 1690. pro apostoliéi sui muneris ra-
tione improbarunt, resciderunt, nulla et irrita declararunt ; 
multo fortius exigit a nobis pastoralis sollicitudo, recentem 
horum factam in synodo tot vitiis affectam adoptionem vel 
ut temerariam, scandalosam ac (praesertim post édita prae-
decessorum nostrorum décréta) huic apostolicae Sedi sum-
mopere injuriosam reprobare ac damnare, prout earn prae-
senti hac nostra constitutione reprobamus et damnamus, ac 
pro reprobata et damnata haberi volumus." IV Sixtus 1479-
ben a többi közt ezen propositiot damnálta : „Ecclesia urbis 
Romae errare potest." — Elég legyen az a dogmatisaló, s 
ez alkalommal a juridicumból már sokat is dongó 

Darázs-lól. 

P E S T , oct. 16-án. A kegyes-tanitórend kormányát 
érzékeny veszteség érte egyik kitűnő munkásságu és párat-
lan hüségü tagjának nt. Jaeger Sal. Ferencznek, kora 69-
dik évében, a haldoklók szentségének fölvétele után, mellviz-
korból f. hó 12-én ötödfél órakor Pesten történt halála által. 
— A szigorú rendtárs egész életében példás kitartással csüg-
gött szerzetes fogadalmi kötelmein. Azért akár mint tanár 
a tanszéken szeretett tanítványai közt tekint jük őt i f jabb 
éveiben, mindig rendének szent alapitója példáját követve 
egész önodaadással oktatá hűségére bízott haza sarjadékait : 
aká r mint érettebb korában észleljük titkári minőségét, 
egyaránt pontos teljesítőjét találandjuk bizalom szülte kö-
telmeinek. Majd meg midőn rendkormány-tanácsosi tiszttel 
ruháztatott fel, ama lelkismeretes kötelmek szigorú téljesi-
tése miatt, ép ugy azt méltányolva mások bántalmára soha 
vissza nem élt általa hőn szeretett rendének bizodalmával. 
Nem csuda, ha e r i tka hűség szülte rendszeretet még fon-
tosabb működési tért szabott ténykedéseinek. Igaz, hogy a 
jeles erényekkel tündöklő lelkét erős testalkat is ékesité. A 
magyar-óvári, majd meg pesti társház vezetésével bízatott 
meg. Majd ismét mint ilyen még tisztesebb kormánysegédi 
állással örvendeztetett meg a közbizalom által a józan és 
szerény lelkű férfiú. Több éven át hiven, mint kevés más, 
buzgólkodott is a rend megbízásában. Es e buzgóság sokáig 
kegyelet tárgya maradand a rendtársak hálás emlékében, 
azon áhitatteljes óhajtással, hogy az Isten a rendnek több 
ily hü tagot, az elhunytnak pedig örök nyugalmat adjon. 

MÜNCHEN, oct. 4-én. Tudósításomat nem tudom je-
lentékenyebb tárgygyal befejezni a trieri kath. nagygyűlés-
ről, mint a hollandi Cramer tudor ur szónoklatának közlésé-
vel a pápai pénztárnak helyzetéről. „A pápai pénzügyről 
szólok, igy kezdte beszédjét, melyhez a pápai fejedelemség 
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erőszakosan fosztatott meg a szentatya legszebb, legjövedel-
mesebb tartományaitól. Ezeknek elvételét annexionak hív-
ják, én rablásnak nevezem. Ez által a pápai állam föntartása 
fölötte nehéz lett, s rendkivüli, mondhatnám, gondviseléses 
segély néikül nem is tarthatta volna fönn magát. Engedjék 
meg, hogy először előadjam ezen nehéz helyzetnek történe-
tét, jobban fogják azután felismerni a szentszék ellen szö-
vött eselszövénynek gazságát, ezen cselszövénynek befolyá-
sát a pápai pénzügyre. A pápai államháztartásban 1859-kig 
mindig fölösleg maradott. Ez a pápai takarékosságnak tulaj-
donitható; habár a szentatya az 1849-i forradalomnak pa-
pírpénzeit mind teljes értékben váltotta be. De 1859 után, 
elveszvén a legjövedelmezőbb tartományok, a szükségek fe-
dezésében mindig hiány volt. A kiadás maradott mint az 
előbbi években, a jövedelem pedig részre csökkent. A 
pénzügy helyzete nehezebbé vált az elrablott tartományok 
hivatalnokai által, kiket a hűség Romába vitt, kiket a szent-
atya nem hagyhatott segély nélkül. A hiány tehát a pénz-
tárban tetemes- és igen érezhetővé vált. Ekkor keletkezett a 
hívekben a buzgalom, hogy a szentatya szegénységét saját 
önkénytes adományaikkal pótolják. E buzgalom oly nagy 
tüntetést tett a világon, mely csak a kath. világban lehetsé-
ges. Ebből eredett a péterfillér, a mult idők emléke s feltá-
madása. De bár mily nagy is volt az adakozók buzgalma, ki-
vált kezdetben, a hiányt mégsem pótolhatta Lehetséges 
volt a pápai állami szükségleteknek eleget tenni 1864-ikig, 
de nem tovább. A szentatya kormánya teliát kényszerült 
50,000,000-os kölcsönt venni. Ebben, szerintem, minden ka-
tholikusnak arányban részt kellett volna venni. Mi is a czélja 
e kölcsönnek ? A szentszéknek 1864-ben berohanástól nem 
kellett félni ; de az álnok gonoszság, mely vesztére esküdött, 
ez által csak veszedelmesebb lett. Mit tett ez ? Az élelmi 
szereket elfogta. A szentszék ismerte e gonosz czélt, elhatá-
rozta tehát magát, hogy saját barátjaitól módot fog kérni az 
élhetésre. A kölcsön a legkedvezőbb föltételek között kötte-
tett. Langrand-Dumonceau a brüsseli banknak igazgatója 
mindenféle jutalmakról önzetlenül lemondott, s lekötötte ma-
gát, hogy a pápai kölcsön eladott papirjainak árát azonnal 
a szentszéknek lefizeti minden legkisebb ellátási levonások 
nélkül. Hálásoknak kell lennünk ezen derék férfi iránt, aki 
a szentatyától oly veszélyt elhárított. Ezen kölcsön áll 
100, 500, 1000 frankos kötvényekben, 5-ös kamatra. Az 
egész adósság évenkinti kihúzások által 36 év alatt teljesen 
le lesz törlesztve. A kölcsönpapirok kelete kezdetben nagy 
volt. Belgium vásárolt 8 milliomért, Holland, hol csak 
1,300,000 katholikus vagyon, vett 3 milliomot. De mivel a 
többi kath. országok nem vásároltak ily arányban, még nagy 
része a kötvényeknek a bankban hever. Dumonceau uj in-
tézkedést tett, hogy a kötvények mihamar eladassanak. E 
czélra bizottmányt alakitott Brüsselben, melynek elnöke gr. 
Liedekerke-Beaufort. É n is ennek tagja levén, felhatalmaz-
tattam fiókbizottmányt alakítani. Nehezen vállaltam el e ne-
héz megbizást, és hogy elvállaltam, csak az Istenbe vetett 
bizodalommal tettem, hogy ezáltal az ő földi helytartójának 
nagy szolgálatot teszek. A brüsseli középponti bizottmány-
ból más bizottmányok keletkeztek a nagyobb városokban ^ 
Münsterben, Paderbornban ; Berlinben, Bécsben, München-
ben szinte remélünk ily bizottmányt alakíthatni. Juniusban 

Romába hivattam, hogy a kezdett munkának sikerére a szük-
séges intézkedés meglegyen. Onnan pedig azon meggyőző-
déssel jöttem, hogy vagy adandnak a katholikusok anyagi 
segélyt a szentatyának, vagy pedig, emberileg szólva, a pá-
pai állam összeroskad, a szentatya függetlensége, szabadsága 
elvész. Uraim ! vegyük lelkünkre, engedjük-e az események 
fejlődését ide ju tn i? Mindnyájunk nevében, akik i t t vagyunk, 
mondhatom : nem, ezerszer nem. Nem lehet az, hogy ellensé-
geink minket rabszolgaságba hajtsanak, ők nem fognak di-
adalmaskodni a bátor harczosok fölött. Az ő soraik szétve-
rettetnek általunk. Kell, hogy fejeiket a mi egyesült erőnk 
előtt lehajtsák. De hogy ezt elérjük, kell hogy buzgóan har-
czoljunk. Mondjuk ki, hogy a helyzet nehézségeit ismerjük, 
hogy reánk számitani lehet, hogy a megkezdett müvet nem 
fogjuk abba hagyni. — — Engedjék meg most, hogy né-
mely ellenvetést czáfoljak meg ezen kölcsön ellen. Hogy buz-
góságunkat meglankaszszák, némely újság azt híresztelte, 
hogy ezen 50 milliomos kölcsön már fedezve van, s hogy uj 
kölcsön van kezdeményezésben. Mind a két állítás hamis, s 
csak azon czélra kürtöltetett, hogy a szentatya ügyének árt-
sanak. Hogyan lehetne egy uj kölcsönről csak gondolni is, 
mig az 1864-i kölcsön nincsen elhelyezve? Mások mondták : 
minek vegyek én pápai államkötvényeket ? Evvel nem a pá-
pának , hanem csak Dumonceaunak hajtanánk hasznot. 
Uraim ! Langrand-Dumonceau ez ügyben csak közvetítő, s ő 
egyszerűen visszaküldheti Romába mindazon kötvényeket, 
melyek el nem adattak, s mit fognak bizonyítani e kötvények, 
lia visszaküldetnek ? Nem azt-e, hogy cselekedeteink meg 
nem felelnek érzelmeinknek, vágyainknak ? Mások mond-
ják : minek vásárolnám én eme kötvényeket alpari, mikor a 
börzén 80-on megkapom? Hogyan beszélhet igy egy katho-
likus a pápa irányában ? Hogyan mondhatja a fiu az atyjá-
nak : atyám,' én tudom, hogy te igen nagy szorultságban 
vagy, hogy neked igen nagy szükséged van kölcsönre ; én 
adok neked kölcsön, de ugy hogy 80 helyett nekem 100-at 
adj, és alioz még ötszáztólit fogsz fizetni. Mondhatja-e ezt 
egy fiu ? Mondhatjuk-e tehát ezt mi szentatyánknak, aki a 
legnagyobb szükségben van, s csak is a mi önfeláldozásunkra 
bizakodott? Mások kétkednek azon, váljon igaz-e, hogy a 
pápa oly igen nagy szükségben vagyon, miután a szentatya 
minden rendkivüli szükségben, minden szegények és művé-
szet iránt oly nagylelkűen bö adakozó. Sokat mondhatnánk 
efelől; elég legyen megjegyeznem, hogy minden kormány-
nak megvannak a maga sajátlagos terhei, melyek alól ma-
gát ki nem vonhatja, hacsak nem akar ő maga saját vesztére 
közremunkálni. A mi szentatyánk is gyengédségteljes, ki-
nek pénze adakozásban fogy el; az ő kormánya segélyezve 
a szegényeket, megtisztelve a művészeket, az egyházi állam 
érdekében működik. Ismét mondják: igen, akar juk segí-
teni a szentatyát, de péterfillérrel, nem pedig kölcsönnel. 
Erre is felelek. A péterfillér önkénytes adomány, melylyel 
a szentatya iránti szeretetünket bizonyítjuk ; ha pedig a köl-
csönben részt veszünk, a pápai trónt tart juk fönn. Kérem 
önöket uraim, fontolják meg e különbséget jól, mind az, 
amivel a kölcsönben részt veszünk, a szentszék fejedelemsé-
gének föntartására adott szavazatunk a világ előtt. Igaz, 
jobb volna, lia a péterfillér fölöslegessé tenné a kölcsönt ; de 
oly szorosan van csatolva. Ismeretes mindenki előtt, mily 
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miután nem teszi fölöslegessé, mit tevők legyünk ? Kétség-
kívül nem mást, mint a pápai kölcsönben résztvenni. 

Mások mondják : szükségek mindig lesznek, tehát a 
segélyezés soha sem éri végét ? Uraim ! ezen ellenvetésre 
feleletet nem adhatok, mivel csak a jó Isten tudja, mi lesz 
jövendőre. Annyit azonban mondhatok, hogy a sok imádság, 
mely az égre száll , lehozandja e földre az Isten irgal-
masságát, s uj rend fog létre jönni, mely ker. alapokon nyu-
godjék. 

Ezek az én rövid feleleteim az ellenvetésekre, ezek a 
felvilágosítások, melyeket szükségeseknek tartottam a ro-
mai kölcsönre nézve. Hogy pedig még buzdítsak, elég-e em-
lítést tennem azon pontosságról, melylyel a szentszék min-
den pénzügyi kötelességeinek eleget tett ? A péterfillér ezen 
u j kölcsön kamat ja i ra és a tőke törlesztésére fog fordíttatni ; 
erre pedig túlságosan elegendő, miután a péterfillér évenkint 
9 milliom frankot önt. Tekintve e méltóságos gyülekezetre, 
látva mit tesz némely lelkesek buzgósága, kérdem, mi az 
oka, hogy a német katholikusok oly kevéssé vesznek részt 
a pápai kölcsönben '? szentatyánk szükségeinek felsegélésé-
ben ? Mert, engedjék hogy kimondjam, a nagy és hatalmas 
Németország, Austria, Bajor-, Poroszország, Wetphalia, raj-
nai tartomány eddig igen jelentéktelen részt vett ezen köl-
csönben. Ez oly jelenség, melyet tárgyalni nem akarok it-
ten. Tudom, hogy ezt önök uraim fölötte sa jná l ják ; hiszem, 
hogy csak oly körülmények, melyek önök akarat já tól nem 
függnek, akadályozták önöket kath. érzelmeik nyilvánítá-
sában erre nézve. Hogyan is gondolhatnék mást, midőn lá-
tom, hogy kath. meggyőződésüket oly szabadon, oly bátran 
mondják ki mindig ég és föld előtt a szentatya iránt. Emiatt 
nyújtom ki önök felé karomat, kérve, munkálkodjanak ve-
lünk közre a mi törekvéseinkben. Bizom, hogy, tudván a 
szentszéknek szorult helyzetét, tettel fogják bebizonyítani a 
szentatya iránti ragaszkodásukat. — Hogyan ? Megmondom. 
Több helyen bizottmányok alakultak, hogy a pápai kölcsönt 
elhelyezzék. Segítsétek uraim ezen bizottmányokat. Alakít-
sanak önök néhány püspöki megyében ily bizottmányokat, 
látni fogják, hogy lesz eredmény. A szentatya 1864 mart . 
26-án kiadott brevejében minden fiaihoz fordult. Legyünk 
tehát mindnyájan lelkesedettek, bát rak, fáradhatat lanok az 
ö ügyében. Kezdjenek uraim ! kezdjenek először itten, kiki 
saját ereje szerint résztvenni a kölcsönben. Hazatérve, te-
gyenek propagandát rokonaik, ismerőseik között ; fordulja-
nak ez ügyben hozzám Amsterdamba, vagy pedig Bareel 
ügyvédhez Brüsselben, mi megkapván az önök által küldött 
pénzt, a kötvényt azonnal elküldjük. Egyesül jünk tehát kö-
zös ügyünkben; egyesüljünk I X Pius tábornokunk körül 
egyházunk, a szentszék, a pápa, a nagy vértanú pápa di-
csőségére, szabadságára, függetlenségére; Isten van velünk, 
a győzelem is velünk lesz." **. 

VEGYESEK. 
Tanárky Gedeon n. körösi választóihoz mondá, 

hogy a concordatum által a magyar királyok „jus pla-
cetum" joga illetéktelenül eltörültetett. — Föltehetni, hogy 

Taná rky ur jeles hazánkfia a magyar corpus jurist jól is-
meri ; miután a jus-placetumról mint a magyar korona jogá-
ról szólt, szeretnők, ha legalább egy articulust idézne a cor-
pus jurisból, melyben a magyar királynak ezen joga meg-
állapíttatik. A placetum a koronáknak nem joga Európában, 
hanem usurpatioja, azaz jogtalansága. Szeretnők, hogy akik 
a vallásszabadságot szeretik, annak áldásaiban mások iránt se 
legyenek fukarok. 

A 10-ik század okmányaiból bold. Szűz Mária tiszte-
letéről néhányat említettünk, még említhetjük Flodoardot 
„História Remensis" könyvében, aki Sziiz Mária esedezése 
által nyert csudákat versben s kötetlen irálylyal irta le. — 
Sz. Odon imádkozott „ad matrem misericordiae," amilyennek 
magát Szűz Mária Isten-anyja egy clugnyi szerzetesnek ki-
nyilatkoztatta. (MabilL Acta ss. t. 7. p. 172.) — A vercellei 
püspök 945-ben jeles beszédet mondott Szűz Mária testének 
mennybefelvételéröl. Notherus martyrologiuma megerősíti a 
hitet. — Bajor Henrik Szűz Máriának tulajdonította a még 
nem keresztény magyarok fölötti győzelmét 948-ban, s a 
maurkircheni templomot épitette. — Ezen században irta 
Constantinus porphyrogenitus „Theotocos" czimü munkájá t , 
melyet Maracci adott ki. (Caesare Mariani p. 47.) 

Johnson által adott amnestiából csak 176,298-an van-
nak kivéve : 400, aki ezredesen fölüli rangot viselt ; 2000 
kormányügynök ; 3500 fegyverkészitö ; 60,000, akinek bir-
toka 20,000 dollár értéknél nagyobb ; 200 külföldön működő 
ügynök ; 150 tengeri t iszt; 30 esküszegő hivatalnok ; 149 
congressusi t ag ; 150 katonatiszt, kik négy év előtt szolgál-
tak, 300 aki az unionista foglyokkal kegyetlenül bánt ; 400 
aki éjszakról a délieknél szolgálatot fogadott; 50,000 katona, 
k ik az unionistai államokból a déliek táborába mentek ; 
28,000 hadi fogoly. — Ilyen a democraták, szabadelvűek, a 
89-i elviiek amnestiája. IX. Piustól tanulhatnának amnes-
tiát adni. A népgyűlések sürgetik az elnököt átalános, föltét-
len amnestiára. 

Figyelmeztet jük és ké r jük olvasóinkat, ne szalaszszák 
el jelen számunk müncheni tudósítását. Lelkünk szivünk 
legdrágább tárgya van benne érintve, szentatyánk és a pá-
pai állam szorult pénzügyi helyzete. Már néhány hónapja, 
hazánkban a péterfillér-adományok gyérülnek. Amint ezek 
gyérülnek, szentatyánk szükségei aszerint szaporodnak, a 
szentszék fejedelemsége aszerint veszélyeztetik. Az erősza-
kos támadástól nincs mit félni egy időre; a gonoszok jól tud-
ják , hogy evvel mit sem nyernének, sőt a rablottat is elvesz-
tenék ; de a kiéheztetési támadás, melyet Cavour gonosz ra-
vaszsága tervbe tett, folyton folyik. Ez ellen védhetjük be-
csületünk, függetlenségünk, szabadságunk palladiumát, k ik 
az anyagi támadás ellen síkra nem szállhatunk. Vagy a 
forradalom bukik pénzügyével, vagy a szentszék ; vagy azt 
vagy ezt öli meg az éhség : a kérdés csak az : tudunk-e állha-
tatosak lenni az áldozatban ? Halogatásnak nincs helye. 
Hányszorosan fogja ezt visszafizetni a Megváltó Krisztus 
Jézus, kinek helytartói székét ily módon megmentettük ? 
„Ily módon", mivel most ily módon mentethetik az meg. 
Cramer jól tudta mit beszél, s másutt is jól tudták, mit fog 
Trierben beszélni. Cramer a szentatya áldását véve beszélt 
igy. Mármár víjong a forradalom a szentszék felé : ubi est 
Deus tuus ? már irják : Roma jön Italiához, nem kell Romát 
fegyverrel meghódítani Igaz, ra j tunk függ, megy-e vagy 
nem, Italia lesz-e kényszerítve Romához, vagy Roma Italiá-
hoz koldulva folyamodni, adjon kenyeret , melyet otthon nem 
lelnek. A koldus oda megy, hol még főznek. Annyit áldoz-
tunk, a szeretet előtt ez még semmi. Ea quae facienda sunt, 
considéra. Századok a múltból, századok a jövőből tekinte-
nek reánk, mit teszünk a legszentebb ügyért e földön ? 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten I860 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A bibornok es herczegprimás ö emi-
nentiájának beszédje az esztergomi uj papnevelde megnyitá-
sánál. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A bibornok és herezegpriinás ö emi-
nentiájáiiak beszédje az esztergomi 

uj papnevelde megnyitásánál. 

A u d i t o r e s o r n a t i s s i m i ! Ineffabili divi-
nae misericordiae abundantia factum est, — intime 
convictus teneo, — quod pervetusta primatialis hu-
jus sedis arcliipraesulum conamina, metropolitani 
item capituli et totius dioeceseos cleri ardentia desi-
deria compléta esse videamus; intuendo magnificam 

- hanc aedem, educandae ecclesiasticae juventuti de-
stinatam: post depositum ante 40 annos fundamen-
talem lapidem, postque superata omni cum sollici-
tudine, imprimis postremis quatuor annis im pensa 
fatigia et aeris sacrificia, ad apicem usque perdu-
ctarn et de praescripto Ecclesiae per humilitatis meae 
manus, et excellentissimi archiepiscopi Athenarum, 
Nuncii apostoliéi piam cooperationem, benedictam, 
cultuique divino sacratam, et ad tyrones militiae 
Christi omnimode percolendos adaptatam. 

Benedicam eapropter Dominum in omni tem-
pore; semper laus ejus erit in ore meo ! Ter felix 
quaterque beatus sum ego humilis Christi servus, 
cui post plura huic analoga solemnia, hanc quoque 
festivitatem agere obtigit fortuna! — Feliciores vos 
ecclesiae hujus dignitates et canonici, qui in perco-
lendis hac in aede tyronibus ecclesiasticis, jam qua re-
ctores, jam qua studiorum prodirectores, jam qua 
consiliarii et coadjutores educationisclericalis futuri, 
primitias solatii spirituális haurietis. — Felicissimi 
demum vos, qui in paseuis perampli ovilis Christi 
in hac archidioecesi, die ac nocteexcubantes, ad por-
tám coelestis pastoris gemitibus inenarrabilibus pul-
sando supplicatis: ut gregem suum Pastor aeternus 
non deserat, sed incessanter, immo post funera quo-
que vestra, per dignos muneris pastoralis ex hac 

domo obventuros successores vestros, continua pro-
tectione custodial. — Magnificate igitur omnes et 
singuli Dominum mecum, et exaltemus Eum in 
saecula ; quia fecit nobiscfym misericordiam ! 

Sed quaeritis fors auditores ornatissimi ! cau-
sam majoris huius laetitiae, ad quam provocamini 
contestandam? — Sustinete me paulisper, et intelli-
getis. — Quippe priori anno 1864 celebravit totus 
orbis catholicus trisaecularem festivitatem asservati 
in urbe Tridentina oecumenici concilii, quod in 
Spiritu Sancto congregatum sess. 23. cap. 18. haec 
sanxit et solemniter pro saneta observantia publica-
vit : „Saneta synodus statuit, ut singulae metropo-
lita nae et cathedrales et his majores ecclesiae, pro 
dioecesis amplitudine, certum juvenum numerum in 
coTlegio (seu seminario) prope ipsam ecclesiam catlie-
dralem alere, religiose educare et ecclesiasticis cli-
sciplinis instituere teneantur ; quae omnia, atque 
alia ad hanc rem opportuna et necessaria, episcopi 
singuli cum cousilio duorum canonicorum seniorum 
et graviorum constituent." 

Conclusio et publicatio decretorum concilii 
huius generalis, die 26. januarii 1564. instituta, in-
cidit in tristissimam regni huius Mariani temporis 
periodum. — Ne eventuum notissimorum enarra-
tione patientiam vestram A. 0 . fatigem, aut dolorem 
super omnem dolorem in jubilo huius diei renovem, 
sufficiat attigisse ! — Luxit tunc amare, et luxit 
quidem duorum prope saeculorum decursu haec 
hungarica Sion illatam sibi ferocia Turcarum, chri-
stiani nominis hostium immensam stragem; — luxit 
peramplam, et divino sponso suo Christo splendore 
admirabili ornatam in hoc monte basilicam, eorum-
dem hostium rabie eversam, penitus solo aequatam; 
— luxit Sanctum Sanctorum profanatum ; — luxit 
dispersos sanetuarii lapides; — luxit psallentes ca-
nonicos, sacerdotes dispulsos; — luxit pastorem 
Ladislaum de Zalkán, in campis Mohács caesum; — 
luxit usque ad divisionem animae et spiritus: quia 
major pars regni, victima furoris belluarum harum, 
cum omnium propemodum episcoporum sedibus ec-
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clesiisque cathedralibus moerens cecidit ! ! — Vere 
amarissima recordatio ! idque tanto magis, quod 
amarus hic luctus ab anno 1540, quo urbs deleta 
est, usque ad a. 1820, quo avchiepiscopus et metro-
politanum capitulum rediit, decursu itaque 280 
annorum perduraverit ! — Ter quaterve amara sane 
recordatio ! 

Sed tristia haec solum ad facilitandum respon-
sum dicta sunto, quaestioni liuic subnectendum : 
estne legi tridentinae supra allatae de seminariis in 
hac archidioecesi satisfactum, — et quo tempore? 
Nolo veatram opinionem, melius dixero convictionem 
praeoccupare ; meam tarnen subjectivam persuasio-
nem hac solemui occasione palam oportet manife-
stare; quae non est alia, quam: quod his solum die-
bus, modalitate praescripta, et in tota sua extensione 
dispositio tridentina vigorem et observantiam nan-
ciscatur: siquidem nunc solum aedes haec perampla, 
toti juventuti excipiendae sufficiens, prope ipsam 
ecclesiam catbedralem excitata, sub immediatain 
archipraesulis dioecesani inspectionem et directio-
nem, necnon multiplicem capitularium membrorum 
in educationom et provisionem numerosae familiae 
influxum, prout id concilium praescripsit, submittitur. 
— Exaltate itaque fratres et filii ter dilecti D e u m et 
Dominum nostrum, et adorate ilium iu hoc monte 
sancto ejus: „quoniam bonus, quoniam in saeculum 
misericordia ejus." 

Ceterum, etsi res quoad seminaria Strigoniensia 
sic se habeat, absit tarnen supponere, hac in princi-
pali praesulum et seniorum de clero dioecesano 
obligatione, omni cum sollicitudine et studio haud 
processum fuisse. — Immo vero multis instruimur 
monumentis, nihil hoc in merito prout apud alios, 
ita apud nos quoque Strigonienses intermissum 
fuisse; potius in veritate dicendum: causam cleri-
calis educationis numquam non pro principali repu-
tatam, indesinentibus conaminibus, ingentibus sa-
crificiis, salutaribusque statutis stabilitam, et assi-
due conservatam exstitisse. 

At dicet aliquis : asserenti incumbit probatio. 
— Hanc ego A. 0 . judicio vestro promtus exhibebo 
in sequentibus. 

Primi in hoc regno religionis Christi praecones, 
relictis sedibus propriis, circa annum millesimum 
aerae christiauae, tempore nimirum immigrationis 
Hungarorum in regionem hanc, universim Panno-
niam dictam, amore Dei exciti, peregrinari elegerunt; 
convicti, gentem hungaram tunc nonnisi ab avita 
superstitione recessuram, si nativo ipsis sermone 

verbum Dei annunciatum fuerit. — Hinc primis 
adlaborabant curis, ut, tum ipsi eum sibi redderent 
notum, tum, et praecipue, e gremio gentis ipsius 
quo plures ad praedicandum Dei verbum idoneos 
efformarent. 

Probavit consilium hoc,immo adursit s. Proto-
Rex Stephanus jam christianus, et summi Ecclesiae 
capitis Sylvestri, hoc nomine II. oraculo rex apo-
stolicus; gaudens, quod primis statim pii regiminis 
sui annis in neo-ercetis a se metropoli Strigoniensi, 
tum decern aliis episcopatibus et perm ultis mo-
nasteriis scholae cathedrales et conventuales ape-
riantur et frequententur. — Serviat hie pro teste 
beatus Maurus ita proloquens: „Ego quidem nunc 
Deo miserante episcopus Quinque-ecclesiensis, tunc 
autem scholae discipulus, in qua alumni studiis liu-
manioribus et theologicis operam dabant" '). — 
Naturale erat, ut prima ecclesiae hungaricae initia, 
plurimum viris aliunde, e coenobiis ad messem ad-
volantibus deberentur : ita tamen qualificatis, ut 
testantibus actis s. Grerardi, sancto Stephano coaevi, 
septem viri literati et lingua hungarica interprétés 
expediti fuerint, qui populo verbum Dei praedica-
bant 2). — Teste eadem legenda, domus etiam apta, 
ad hoc adcommodata fuerat (en seminarium), in qua 
scientiae traderentur, et juvenes percolerentur, quos 
episcopi „ordinabant et ecclesiarum rectores fa-
ciebant." 

Laudabilia haec initia salutarem acceperunt 
impulsum, dum anno 1007 in sua synodo Roma 
pro seminariis locuta est; et in concilio Lateranensi 
III . anno 1179 mandavit: ut „una quaeque eccle-
sia cathedralis habeat magistros, qui ejusdem eccle-
siae clericos gratis doceant." — Vox haec e sede 
Petri resonans, proxime Jaurini, Veszprimii, Vacii, 
Nitriae, M.-Varadini et pluribus in monasteriis niu-
sis atria sacrarum scientiarum aperiebat. — Sed 
quid? ergo Strigonii saeculo 13-o in educandam 
juventutem ecclesiasticam nulla sunt molimina prae-
suscepta? — Immo vero, fundate dixero: etiamsi 
omnia monumenta Uteris inimica aetas delevisset, 
adusque memorata pro aliis ecclesiis testimonia, pro 
matre quoque Strigoniensi omni jure allegari posse. 

At non ita res se habet. Convincemur A. O. ! 
et laetabimur, in antiquitatibus per clarissimum 
historicum Katona collectis, de Anastasio archiepi-
scopi Strigoniensis auxiliari. ad annum 1028 legendo: 
quod is clericos suos et monachos praeter doctrinas 

J) Katona, in Hist, critica. 
2) Battyanyi, s. G-erardi scripta. 



sacras, antiphonas quoque et responsoria fecerit discere et in 
ecclesia publice celebrare. Numquid haec non testantur, col-
legia talia tunc jam exstitisse, qualia nunc nomine seraina-
riorum designantur ? — Brevi post (teste Péterffyo in con-
ciliis Hungáriáé) tantus patuit in disciplinis progressus, ut 
grammaticalia et logicalia quinque, theolog icalia annis qua-
tuor proponerentur. Magis adhuc florebant sacrae literae, 
dum rex Ladislaus IV. anno 1281 monasterio s. Annae de 
Strigonio terram armenorum donavit, ut ibi Studium theolo-
gicum alatur. — Quid jam pluribus egemus testibus, quod 
iam saeculo 13-o hic apud nos exstiterint seminaria? 

Prodivit non multo post decretum synodi Strigonien-
sis, Budae anno 1309 asaervatae, hisce verbis conceptum: 
„volentes praepedire animarum pericula, et jurium Ecclesiae 
multiplices laesiones, quae ob defectum scientiae sacrae de 
fide et moribus, et juris canonici proveniunt, praesenti con-
stitutione sancimus, ut in ecclesia metropolitana (!) et aliis 
ejus jurisdictioni subjectis cathedralibus habeantur doctores, 
id est lectores, qui clericos in logica, declamatione, cantu, 
jure canonico et scientiis sacris gratis instruant, et fructum 
in Ecclesia Dei adferant opportunum." 

Quibus spectatis, quid mirum, si jam primis duobus — 
tribus aerae hungaricae saeculis, ab eruditione quatn plurimi 
laudantur viri ecclosiastici ! — Sic magister Albertus, archi-
diaconus Strigoniensis, qui ,,fiuenta juris meruit alios edo-
cere — Magister Paulus, praepositus Strigoniensis, legum 
doctoris encomio distinctus; — magister arehidiaconus Sas-
variensis, „qui nobis, ut ait Stephanus V. rex (in codice di-
plomatic, ad annum 1272), regno nostro fidelitates et ser-
vitia, maxime in legationibns extra regnum impendit." Nu-
meremus adhuc plures de clero Strigoniensi doctores cele-
bratos ? — Talis est Joannes archidiaconus de Gömőr, — 
Andreas praepositus Strigoniensis , Ladislaus plebanus 
Strigoniensis, Joannes plebanus de Felhéviz Budae etc 
etc. — Numquid prostratas ibi dixerimus scientias, ubi tanti 
eruditi celebrantur '? 

Ad istam temporis periodum referatur oportet colle-
gium Christi, pauperum scholarium ecclesiae Strigoniensis, 
theologiae imprimis studere volentium, per Joannem Buday 
canonicum Strigoniensem, archidiaconum Barsiensem anno 
1309 fundatuin in quatuor domibus civitatis Budensis. — 
Dotis huius, jam 500 annos numerantis, summa capitalis 
ac tu , in 21,750 florenis , educatorio clericorum Viennae a 
Pázmáno nuncupato fructificat. — Addere his non erit su-
perfluum, quod defluxu saeculi imprimis 14 et 15-i permulti 
de nostra juventute scientiis sacris et profanis Romae, Bo-
noniae, Patavii, Parisiis, Pragae, Cracoviae, Viennae incu-
buerint. — Ea tantum e multis juvabit convictionis causa 
legere, quae in libro anno 1503 Viennae edito, ad laudes 
Thomae Bakács cardinalis archiepiscopi Strigoniensis per-
tinent, his verbis : „Tu salutare es praesidium studiorum ; 
qui non paucos candidatos doctrinarum in Italiam profici-
scentes viatico instruis, pecuniam et, cuncta ad culturam 
studiorum conducentia benigne suppeditas. — Tuae benevo-
lentiae testes sunt tot egregii adolescentes, qui tam domi, 
quam foris tuis sub auspiciis, tuoque ductu omnifariam studiis 
operám navant" 3). 

*) M. Muzeum. 

Ast regum quoque non sunt reticenda, sed publicanda 
potius in educationis cleri negotio mérita ; utpote qui non 
solum larga, qua ecclesiam hungaricam dotarunt munificentia, 
praesulibus media pro educatione clericorum indirecte sup-
peditarunt, sed directe etiam fundationibus distinctis, aut 
stipendiis de bonis artibus promovendis optime meruerunt. 

Sic Sigismundus rex anno 1406 rénovât et confirmât 
censum 400 florenorum auri, annis singulis a civitate Stri-
goniensi obvenire solitorum, ad educationein et sustentatio-
nem 12 clericorum convertendum. 4) Similiter Mathias rex 
ad fundatos per Dionysium Széchy archiepiscopum Strigo-
niensem penes ecclesiam Posoniensem 12 clericos, adjecit 
octo, ut sacris officiis perculti, divina officia decenter pera-
gerent. Quorum successores a fundatione subsequa Emerici 
Lósy, nunc emericani vocantur. — Ob eiusmodi erga juve-
nes in sacerdotium assumendos beneficam propensionem 
Ludovici II . regis, brevi post in campis Mohács caesi, lau-
dibus eumdem célébrât summus sacrarum literarum fautor 
et vindex Clemens VII. Pontifex Max., ita ad ilium scri-
bens : „Liberalitas et munificentia Serenitatis Tuae in eos, 
qui in regno tuo nati, bonas artes et sacras scientias colunt, 
semper optimam de Te opinionem nostram multum adauxit, 
teque nobis amabilem fecit." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 23-án. Mit előre tudhattunk, a concordatum 

nem maradhat ki a szabadelvüség soraiból, s igy a választá-
sokra küldött programmokból sem. Rémkép ez, mely büerő-
vel bir azokra, kik nem is tudják mi az ? s nem lehetett várni 
hogy a képviselőség elnyerésében régen bebizonyított ma-
gyar ügyesség ily bűerőt fel ne használjon. Schibolethek 
korát éljük : loquere, ut te noscam, quis sis ? csak nagy 
szavakat kell használni, nagy embernek fogunk tar-
tatni. Cavour, a gyászos emlékű államár is, 1859-ben kiadott 
emlékiratában az angolokra és a németekre jó hatással em-
lítette, hogy Austria az 1855-i concordatumban lemondott 
azon üdvös hagyományokról, melyek szerint Mária Terézia 
és II . József alatt oly szép jogok megillették a koronát a 
szentszék irányában és a kath. egyház belügyeinek rendezé-
sében, mivel épen az angol és a német kormányok voltak azok, 
melyeket 1859-ben a foganatba veendő olasz hadjárattól távol 
kellett tartani. Tek. Tanárky Gedeon, Pestmegyének 1861-
ben, főjegyzője, egyik jeles hazánkfia, a nagykőrösi kerület 
választóihoz küldött politikai vallomásai között első helyen 
emlité, hogy a korona jogainak egy harmadik iránt történt 
csorbítása a nemzet ügye : azért is tehát a concordatumot, 
mely a magyar király jus placetumát megszünteti, Magyar-
országban jogérvényesnek nem tekintheti. A nagykőrö-
sieknél ezen politikai vallomás nem veszti el azon hatást, 
melyre a jeles hazafi bizton számolt. 

A magyar korona joga volna tehát a placetum. Szent 
István koronájának minden legkisebb jogait a legbuzgóbban 
mi is akar juk védeni, mikint Pázmán Péter védte egykoron; 
de épen abban van a hiány, hogy a jus placeti semmi koro-

») Fejér . 
' ) Pesther Lloyd 235 sz. 12 oct. — A P . Napló nem közölte T. G. 
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nának sem joga a világon, annál kevesbé a magyar koronáé. 
Tek. T. Gedeon nem egy, nem első, nem utolsó ez ügyben ; 
érdemes lesz tehát annyit mondani felőle, mennyit a mai idő 
megkíván. 

Nem a concórdatum, melynek ügye 1800-ra megy fel, 
hanem csak a magyar jus placetilesz rövid szóváltásunknak 
tárgya. Ebben sem regéljük ezen jus placeti történetét, ere-
detét; elég ha magyar földünkön tekintjük azt a mai állam-
tanok mellett. 

E perkeresetet rögtön bevégezhetnök , kérdezvén, 
hol van megírva, mely magyar törvényczikkelyben meg-
állapítva a magyar királyok jus placeti joga? T. Gedeon ur 
egy §-ust sem tudna idézni a tripartitumból, egy törvény-
czikkelyt sem a corpus jurisból. Lehetne ugyau valamit fel-
hozni a szentszék által egykoron adományozott magyar 
egyházi javadalmakról ; mivel a magyar királynak joga volt 
megvizsgálni, ki az, kinek a pápa a hazai egyházi javadal-
makat adományozza. Ez piacet volt, nem a pápai intézke-
désre, hanem a személyre nézve, kinek a javadalom adomá-
nyoztatott.2) Ily pápai collatiok már századok óta nem létez-
nek ; azon piacetnek is tehát, melyről a magyar corpus juris 
szólhatna, mai nap semmi alapja nincs. Ma a piacet nem a 
pápa által küldött vagy adományozott személyre, hanem csak 
a pápai joghatósági cselekedetre vonatkozhatik. Ha ez 
igy van; akkor igen következetes a lehozás, hogy ha a ma-
gyar királyok ily jus placeti-t gyakoroltak, azt csak önkény-
ből tették, oly jogot tulajdonítván magoknak, mely a törvé-
nyesség semmi szinével sem bir. Mondhatnók tehát : usurpatio 
juris est negatio ejusdem. Sokfélékben gyakorlatra hivatkoz-
hatnának a bécsiek hazánkban ; s biztosak vagyunk, hogy 
t. T. Gedeon megelőzne minket a válaszban : gyakorolták, 
igaz, de a nemzet tiltakozása ellen gyakorolták. Épen ez áll 
a jus placeti-ről a szentszékre, az exsequaturról a püspökök 
intézkedéseire nézve az egész világon. A szentszék mindig 
tiltakozott, a püspökök szinte azt tették ; ha fönszóval nem 
tették, tehát tűrték, a magyarok sem tiltakoztak fönszóval 
16 év folytán, s t. T. Gedeon nem fogja megengedni, hogy 
ezen 16 éves szenvedőleges türelem elfogadás gyanánt vé-
tethessék. Ennyi a képzelt jog alapjára nézve. 

Nincs könnyebb mai nap, mint a jus placeti-t megtá-
madni. Azon kor gyermeke ez, mikor a fejedelmeket rábir-
ták a legisták, hogy mindenhatók akarjanak lenni, tehát a 
hatalmasak legmagasabbikát a szentszéket is vessék hatal-
muk alá. Hacsak a kard mellett a füstölőt is nem tartották 
kezökben a mult századi fejedelmek, mintha semmi hatalom-
mal sem birtak volna. A polgárság jogai, melyek a városok 
lakosaira középkorból, az ipar, a kereskedés szabadságaiból 
maradtak, a nemesek kiváltságaival együtt a korona által el-
nyelettek ; nem volt más ur, nem volt más szabadalmazott, 
mint az absolut fejedelem. A protestáns fejedelmek a prot. 
elv szerint urai levén a prot. alattvalók lelkismeretének is; 
ezen példa, és az udvaroncz legisták sugalmai elég kisértet 
volt a kath. fejedelmekre, hogy fejedelmi hatalmukat saját 
alattvalóik lelkismeretére is kiterjeszteni törekedjenek. Többi 
között ez a jus placeti eredete Európában. Szolga lelkek fo-

Ullad. deer. X. art. 30. — Decr. 3. art. 67. — 1526. 21. — 1723. 
55. — 1741. 16. De ezt a magyar püspöki rend I I . József rendeletei ellen 
is felemiitette. Lásd Roskovány, Monumenta T. 3. p. 421. 

ganták elméjökben, absolut fejedelmek kapkodtak utána, s 
mikor gyakorolták, nem jogot hanem csak erőszakos tettle-
gességet gyakoroltak. Nem foghatjuk meg, hogyan lehessen 
a szabadság után sóvárgó, az absolut hatalommal ellenséges 
lelkeknek mai nap logikailag a jus placeti-t emlegetni is ; 
mindenféle korlátot emeltek, hogy a királyi hatalmat korlá-
tozzák, s épen ezen korlátok barátjai akarnák azt meghagyni 
a koronánál, mely már nem a polgári jogokon, hanem a lel-
kismereti jogokon önkénykednék. Különszeriibb még, ha ezt 
oly férfi emlegeti és védi, ki magát szabadelvűnek vallja, 
tekintve eme szónak ethimologiai értelmét. „Mikor az állam-
férfiak az igazság tanaihoz csatlakozni fognak, irja gróf So-
laro della Margarita, nem fognak többé a piacetre mint jogra 
hivatkozni, mintha ez a koronák palladiuma volna. A törté-
net egy fejedelmet sem említhet, ki azért vesztette volna el 
koronáját, mivel a piacet jogát nem gyakorolta ; de oly fe-
jedelmet sem emlit, aki piacet által tekintélyét emelte volna ; 
mégis napjainkban a placet mint a koronák egyik ékköve 
emlegettetik. A szentszék engedhet némely kormányok-
nak jogot exsequatur alakjában ; de kárhoztatnom kell ezen 
jogot oly értelemben, milyent neki némely kormányok adni 
akarnak, A romai ,Religio' akadémiában Tranquilli Kamill 
1852 sept. 2-án tartott értekezletében győzedelmesen bevi-
tatja, mily hamis az állitás, mely a koronának placet-jogot 
tulajdonit." 3) 

Az absolut fejedelemségek, mint nemzeti életintézmé-
nyek megszűntek, egyedül tehát a placetum regiura, az absolu-
tiának egyik leggyülötesebb, legjogtalanabb túlkapása ma-
radjon fönn? Az absolut korona-hatalmak usurpatiói polgári, 
politikai szabadságoknak engedtek helyet : egyedül a place-
tum regium tehát, az usurpatiók legtúlságosabbika, mivel a 
lelkismeretre terjeszkedett, tartassék-e meg ? Akik ezt akar-
ják , szabadság iránti lelkesedésüket gyanú alá teszik, misze-
rint nem szabadságokat kivívni, hanem csak az absolut ha-
talom kezelésében személyt cserélni akarnak, hogy amire a 
fejedelmeket a téves elvű tanácsnokok vitték abban, ma egy 
felelős minister önkénykedjék. Az ujabbkori bureaucratia, 
mely mindent gyámság alá akart venni, mely szabad mozgást 
a családi körben sem engedett, sajátította e lámul t századok 
absolut hatalmasságainak túlkapó szokásait; ma tehát ha-
zánkban, mikor a központosítás, a hivatalszoba-kormányzat, 
a beamter-beavatkozás ellen oly eleven az ellenszenv, mikint 
Cs. Antal irja : ,,le kell fegyvereznünk a központosítási vá-
gyat, fel kell oszlatnunk hivatalnok-seregét ;" ma, midőn az 
önkormányzás a legkisebb falura is kiterjesztetik; ma fogja 
tehát valaki a beamtergyámnokságnak ezen korcsötletét, 
bűzös dölyfét — a piacetet védelmezni, s ezt a magyar életben, 
hol soha nem ismertetett, meghonosítani? Aki a beamter-
gyámnokságnak szokásai után kapkodik, félnie kell, hogy be-
vallott elvének ösviselete miatt ő is csak átillás és sarkantyús 
beamter lesz. Semmi sem illik kevesbé hazai alkotmányunkba, 
semmi sem rína ki oly annyira 1848-ból, mint e megdűlt ab-
solutiák korcsa — a piacet. 

A vallásszabadság, a cultus-gyakorlat, a szabadéivüség-
nek legelső czikkelye. A szentszéket senki sem fogja állítani 
nem lényeges dolognak az egyházban. Pápa nélkül nincs 

3) L ' uomo di Stato, Vol. I. cap. IV. n. 10. pag.199, ed. Torin. 1863 



kath. egyház, niucs kath. religio, nincs kath. vallás, nincs 
cultus. Ami religionk szabad vallása, a mi vallásunk, a mi 
cultusunk szabad gyakorlata az, hogy religionk, egyházunk, 
cultusunk fejét, legfőbb biráját hallhassuk, intézkedéseit ki-
kérhessük, rendeleteit vehessük, ezeknek engedelmesked-
hessünk. Komoly-e tehát az akarat, vallás- s cultusszabad-
ságot, mint társadalmi intézményt, megalapítani? Lesz-e ér-
telme a cultus- s vallásszabadságnak ? Reánk nézve lénye-
gesebb, elkerülhetetlenebb a pápa intézkedése, főpásztori 
szava, mint bármely prot. superintendens, vagy zsidó rabbi-
nak szava az ő hiveihez ; mivel a protestáns vallásunak vagy 
a hébernek szabad máskint is vélekedni, cselekedni, mintsem 
a superintendens és a rabbi mondja : de nekünk számtalan 
dologban nem szabad a pápa intézkedése nélkül valamihez 
fogni, nem szabad az ő rendeleteit mellőzni, vagy ellenök 
cselekedni. Minden vallás legyen tehát szabad, s a politialis 
beavatkozásoktól ment, csak a kath. religio nem? Nem 
volna-e hazánkban egyetemes a vallás- s cultusszabadság 
megsértése ellen a felszólalás, ha a kormány előlegesen 
akarná tudni, mit mondand a superintendens vagy rabbi az 
imaházi szószéken ? Nem volna-e zsarnokság, ha a superin-
tendentiáknak szabályul tétetnék, hogy minden szónoklatot, 
minden körlevelet előre a kormányhatóságokhoz felküldje-
nek, s az előlegesen kinyert engedelem nélkül sem szólni, 
sem irni ne merészeljenek ? Mink sem volnánk utóisók a 
tiltakozásban ezen szabályoskodás ellen. Mi is akarjuk tehát, 
hogy egyházunk fejének, főpásztorának szavát szabadon 
hallhassuk, hozzá szabadon fordulhassunk, parancsait szaba-
don fogadhassuk, neki szabadon engedelmeskedhessünk. Kö-
telességünk a pápának engedelmeskedni; tehát jogunk van 
parancsairól értesülni. 

A protestáns felekezet helyi/ tartományi saját termé-
szeténél fogva : mink pedig világegyetemességüek vagyunk 
ismét saját természetünknél fogva. Szabad vallás, szabad cul-
tus, szabad gyakorlat azt jelenti, hogy minden religio, min-
den vallás, minden cultus saját szabályai szerint élhessen. A 
pápa nálunk életszabály. Nem lényeges a protestánsoknál, 
hogy a külföldi protestáns felekezeti hatóságokkal levelez-
zenek, ezektől értesüléseket fogadhassanak ; nálunk lénye-
ges a pápa és közöttünki közlekedés. A protestánsok leve-
leznek Gustav-Adolf- s a londoni, svajczi biblia- s tracktät-
lein-egyletekkel ; a zsidó rabbik is intéznek egymáshoz 
talmudisticus eseteket, kérnek, fogadnak feleleteket : ki ne 
mondaná vallásszabadság sértésének, ha a kormány az oda 
küldött, az itt fogadott leveleket magának előterjesztetni, 
ha a levelezők közé mint biró, mint kegyelemosztó, vagy 
mint csendőr lépni akarna ? Mily következetesség az, a pápa 
és közénkbe lépni akarni, mint csendőr? A szabadelvüség 
mily szabálya szerint törültetett el a levél sérthetetlensége ? 
Tudjuk, hogy tiz absolut fejedelem sem tört fel annyi leve-
let illetéktelenül, mint némely szabadelvű kormány : de a 
szabadelvüségnek melyik szabálya parancsolja ezt ? Legyen 
tehát bátorságuk, kik a királyi piacet mellett szót emelnek, 
bevallani, hogy e pontra nézve saját elvükhöz hűtelenek, 
következetlenek akarnak lenni. 

Keressük, vitatjuk, sőt helyenkint követeljük a szólás-, 
a sajtószabadságot. Csak nekünk ne szabadjon tehát szólni, 
irni a pápához ? csak nekünk tiltassék meg a pápát, hitünk 

főtanitóját, lelkismeretünk igazgatóját hallani ? Szabad le-
gyen mindent nyomatni, csak a pápa bulláit, breveit, consti-
tution, allocutioit ne legyen szabad nyomatni, elosztani ? 
Szabad legyen Dumas, Hugo Victor, Proudhon, Enfantin 
könyveit a határon behozni, minden politikai, társadalmi elvű 
lapokat hordatni, csak egyházunk, hitünk tanitó mesterének 
levelét ne legyen szabad behozni? Politikai szabadságot akar-
nak, kik a religio szabadságát fojtják ? Vallási szabadságot 
akarnak ezek, kik a kath. vallásos levelekre a ministerböl 
kémet csinálnak ? Sajtószabadságot akarnak ezek, k ik egy 
romai nyomtatvány ellen vörös irónnal, vagy muszka módra, 
kulimázzal fegyverkeznek ? Jön Siècle a határon, kiáltják : 
szabad ; jön a kereszténység atyjának szava,kiáltják : állj meg. 
Jön egy kigyúlt fejű politikus, mondják : beszélj, amit akarsz; 
jön a pápa, mondják : add elő, mit akarsz tanitani, s ké r j en-
gedélyt, esdj utlevelért. Egy pápánk van, a szabadelvűek 
ezen pápa fölé nekünk uj pápát adnak ; kit hallani akarunk, 
nem engedik beszélni; kit pápának el nem ismerünk, azt 
beszéltetik nekünk a pápa előtt. Kit lelkismeretünk teréről 
az emberi méltóság nevében elutasitunk, az fogja nekünk 
meghatározni, hallgassunk-e a pápa szavára, az fog enge-
délyt osztogatni, szólhat-e hozzánk a pápa, az fog minket 
felhatalmazni, hogy engedelmeskedhessünk, vagy kényszerí-
teni, hogy engedetlenek legyünk a pápa parancsolatjainak. 
A zsidó élhet, amint vallása kivánja, a protestáns tehet, mit 
vallása követel ; csak a katholikus nem élhet, nem tehet 
mikint ezt religioja parancsolja. Szabadelvűek-e ezek, vagy 
Murawieffek ? Tek. T. Gedeontól, mint protestáns jeles ha-
zánkfiától a szemérem tekintetéből is megvártuk volna, 
hogy épen ő távolról se említsen olyast, mi religionk szabad-
ságával ellenkezik. 

Féltek valaha a fejedelmek a pápa rendelkezéseitől; 
ma van-e ok a félelemre? Ma fogják-e tehát a jus vagy in-
kább injustitia placeti-t igénybe venni ? Melyik fejedelem, 
melyik alkotmány bukott meg, hogy placetumot nem gya-
korolt ? Fölösleges intézkedés, valamint fölösleges félelem. 
A pápa rendeleteit ezer módon megtudhatjuk, s mihelyt meg-
tudtuk, azonnal kötelezneklelkismeretünkben. Engedelmes-
ségünk megelőzi az usurpatiok képtelenségeit, le tar that ják 
a pápai levelet, nem kényszeríthetnek minket engedetlen-
ségre a pápa iránt. Akik megkísértik, csak a zsarnokságok 
történelmi fonalát továbbra húzzák, szabadelvüséget kiabál-
nak, de szabadelvűek lenni nem tudnak. Képesek jogtalan 
zaklatásokra, képtelenek a szabadságra ; személyt cserélnek 
az absolutiában, nem tudván meglenni absolutia nélkül ; sza-
bad polgárok akartak lenni, s lettek pseudopüspökök, ma-
gyar kalpag helyett püspöksüveget vettek programmal beirt 
papirból, melylyel választóik közébe léptek. 

Szabad szólás, szabad sajtó, szabad levelezés, szabad 
közlekedés, szabad vallás, szabad cultus, szabad ipar, sza-
bad kereskedés, szabad család, szabad egyesülhetés, szabad 
birtok, szabad örökösödés, . . . kivéve ha ezek a kath. egy-
házra vonatkoznának. Ekkor tagadd mit mondtál, csürd-csa-
vard mit állítottál, kiálts: sateles i ferrum rape perfunde bullas 
. . . . bureaucratico colore. S ezek mégis szabadelvűek! (Folyt.) 

UJ-BRITANNIA, (Amerikát, missiói tudósítások.) Azon 
roppant terület, mely egykor a sz. Bonifácz megyéjét ké-
pezte, ma három missiora oszlik. Az első, mely közvetlenül 



főt. Taché joghatósága alatt áll, megtartotta Bonifácz nevét, 
a második főt. Grandin coadjutor vezetése alatt a vörös fo-
lyói helyettességet képezi, a harmadik az atthabaskai vagyis 
Mac-Ivenzie folyamról nevezett kerület, mely ft. Faraud 
gondjára bízatott. Ez utóbbiban négy állomás 10 áldozár ál-
tal, a szeplőtelen Szüzanya oblatusainak rendjéből, láttatik 
el, kiket 6 hitelemző segit. Az állomások ezek : Atthabaska 
3 áldozárral 2 testvérrel ; a rabszolgák nagytaváról czimzett 
állomás 2 pap és 1 testvér; a Good-Hode vagyis Miasszo-
nyunkról nevezett jóreményi állomás 2 áldozárral és 1 test-
vérrel ; s végre a ,Gondviselés' állomása hol főt. Faraud la-
kik, 3 pappal és 2 testvérrel. A jeges szélességi fokok alatt 
találjuk még utolsó maradványait a benszülötteknek. Da-
czára rosz és őket rontó erkölcseiknek, e vad népek átalában 
mégis nagy kívánságot mutatnak a vallási igazságok után. 
Egy titkos ösztön súgja nekik, miszerint csak a catholicismus 
képes még végenyészetöket hátráltatni. Az egyház megfelel 
eme vágyaiknak, állomásokat alapítván közöttök azon pon-
tokon, hová őket anyagi érdekeik is vonzzák; az áldozárok 
csekély száma azonban nem engedi még meg a szükségek 
teljes kielégítését. 

A hitküldér élete mindenütt áldozat, de az éjszaki ré-
szeken különösen terhes, kivált az európaira nézve. Örökös 
télnek szigorával kell küzdenie, melyet bizonyos időben a 
polaris napnak sugarai mérsékelnek. És midőn e nap, — 
mely sokkal gyengébb, hogysem földünket egészen átmele-
gíthetné, de elég meleg arra nézve, hogy az ember a jégen 
utazhassék, midőn o nap vigságot kölcsönöz a természetnek, 
akkor legszomorúbb a missionarius élete. Több hónapon át 
arra van kárhoztatva, hogy tétlen legyen, várva mig a jég 
állapota ismét megengedi, hogy a vadak őt felkeressék, 
vagy ő azokat. A missionáriusnak akkor hite egész erélyére 
van szüksége, hogy eltűrje eme tökéletes elzártságot, mely 
apostolkodásánál is kínosabb. Ugy tetszik neki sokszor, hogy 
mindazon áldozatok, melyeket hozott : haza, barátság, család 
stb. eredménynélküliek, miután azon öröme sincs, hogy mű-
ködhessék azok üdvösségén, akikhez küldetett. Különös neme 
a megpróbáltatásnak ez az éjszaki sarkon működő küldérek-
nek. De e próbáitatások is üdvösek, mert előkészítik őt az 
imádság utján apostolkodásának annál buzgóbb vitelére. 
„Magam vagyok — igy ir a többek között Petitot atya az 
oblatusok rendjéből — martius hava óta két macskának tár-
saságában. — Mindazonáltal nem vagyok elégedetlen ezen 
mély magányban ; sőt bizonyos élvezetet találok benne, mely 
még misantroppá tehetne. De az élvezetet tűrni is kell. A 
napok, melyeken a köd egészen beborítja éjszaki vidékünket, 
a szél üvölt, á t jár ja a fahéjjal borított kunyhómat, a hó sű-
rűn esik, e napokon a távoli haza emlékei erősebben újul-
nak meg bennem. Ekkor nincs más vigasztalóm, mint a jó 
Jézus, ezen hü barát, ki el nem hagy engemet, hanem vár 
kis hajlékában, mely hóval van befedve ; előveszem aztán 
kedves fényképeimet, egyiket a másik után, újra meg újra 
elolvasom a kapott leveleket, néhány sort papirra teszek, és 
szellemben veletek társalgók " (Folyt.) 

IRODALOM. 
D a s k i r c h l i c h e L e b e n i n W i e n i n d e r l e t z -
t e n P e r i o d e . W i e n 1865 V e r l a g v. K a r l S a r -

t o r i . 
,Tvàid-i deaVTov' ismerd meg magad, e szavak állottak 

a Delphi jósda homlokzatán; de jut-e valakinek eszébe az 
önismeret hasznát tagadni? A fennidézett munkácskának 
szándéka megismertetni a bécsi érseki megyét, s melyik ka-
tholikus akarná annak hasznát tagadni, midőn saját egy-
házának egyik megyéjét megismeri ? A füzet előszavában 
mondja a névtelen iró, hogy e röpiratban tárgyilagosan 
akarja előadni mindazt, mit a katholikusok Bécsben 1832 
óta az egyházi téren tettek, hogy igy a főváros kath. képét 
mindenki láthassa és megítélhesse ; a füzet bevezetésében pe-
dig : „ein warmes katholisches Leben pulsirt in den Adern 
Wiens ; manche herrlich duftende Blüte hat sich in der letz-
ten Periode an dem Baume des Glaubens entfaltet, und die 
Katholiken Deutschlands haben keineswegs Ursache, an der 
Zukunft des katholischen Wien zu verzweifeln : dies zu zei-
gen ist der Zweck der nachfolgenden Blätter, in welchen 
wir zunächst einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf 
die Entwicklung des kirchlichen Lebens in der letzten Pe-
riode werfen und dann die Einrichtungen anführen wollen, 
welche auf dem Gebiete der Seelsorge, des Cultus, des Un-
terrichts, und der Erziehung, der Werke der Frömmigkeit 
und der werkthätigen christlichen Nächstenliebe in Wien be-
stehen." Mi e füzet rövid kivonatját adjuk. 

Milde érsek alatt (1832 — 1849) 1832-ben a Paulai sz. 
Vincze által alapíttatott irgalmas nénikék hozattak Bécsbe ; 
1842-ben már két kórházat bírtak, hol, valamint magány 
lakásokban minden dij nélkül ápolták s orvosságokkal el-
látták a betegeket. 1842-ben ismét megkezdettek az 1781-
ben eltiltott gyűjtögetések a szentföld részére, a generalis 
commissariatus felállíttatott, továbbá megengedtetett, hogy 
az osztrák sz. Ferenczrendiek a szentföldön létező rend tár-
saikhoz csatlakozhassanak. 1845-ben megsziintettetett azon 
rendelet, mely megparancsolta, hogy az öngyilkosok egy-
házi temetésben részeltessenek, ugyszinte megengedtettek 
az eddig tiltva volt búcsújárások, 1820-ban a redemptoristák, 
1810-ben a mechitaristák hozattak Bécsbe. Hogy mily állást 
foglalt a clerus az 1848-i zavarok alatt, arról az ordinaria-
tusi levelek tanúskodnak. Az 1848-ban alapított „kath. Män-
nerverein" őszszel az ostromállapot kihirdetése után meg-
szüntettetett, de később 1852-ben „Severin egylet" neve 
alatt ismét feltámadt. 

1849-ben püspöki gyülekezetek tartattak, melyekre 
a különböző országok püspökei a cs. kormány által meghi-
vat tak; megjelent 29 püspök, 4 személyes helyettest küldött, 
2 üresedésben levő érseki szék pedig vicariust. A tanács-
kozások april 30-tól junius 17-ig tartattak, tárgyát pedig ké-
pezték : 1) egy bevezető nyilatkozat ; 2) az egyház kor-
mányzása, az egyházi hivatalok és javadalmak, a patrona-
tusi jog, a synodalis vizsgák, és az isteniszolgálat ; 3) az 
egyházi törvénykezés; 4) a tanitás; 5) a szerzetek ; 6) a 
házassági kérdés ; 7) a vallási és iskolai alap ; 8) az egyházi 
javadalmak és templomok javai. Ezen püspöki tanácskoz-
mányolc eredménye lőn 1850-ben a placetum eltörlése, to-



vábbá a püspököknek megengedtetett, hogy híveikkel s a 
pápával szabadon közlekedhessenek, az egyházi törvényke-
zés szabadnak nyilványittatott, és a püspököknek befolyás 
engedtetett a vallási oktatásra, valamint a clerus nevelésére. 

1849-ben a wiedeni fiókkórház sz. Ferencz 3 rendű 
irgalmas-nénikéknek adatott át. 1850-ben Vincze Ede ér-
sek egy pásztori levele által az évenkinti papi lelkigyakor-
latokat rendelte el, hogy pedig a vagyontalanok is részt ve-
hessenek- azokon, kiadásaikat maga fedezé, mit a mostani 
érsek is tesz. 1851-ben a Mária-egylet alapittatott, a közép-
afrikai missiók előmozdítására, 1852-ben a katholikus fér-
fiak egylete „Severin-társulat" neve alatt feltámadt, feladata 
a katholikus életet felébreszteni, terjeszteni. 1852-ben ho-
zattak Bécsbe az iskola-nénék sz. Ferencz 3 rendjéből. 
1853-i martius 14-én az érsek meghalt, miután a megyét 21 
•évig kormányozta volna, vagyonát az érseki megye szegény 
világi papjainak és szegény tanítóinak hagyá , ugy hogy 
azok annak kamatjaiból 100—300 forintnyi évi összegekben 
részeltessenek. Ugyanazon évi martius 26-án a császár a 
seckau-i püspököt, lovag Rauscher Jozs. Othmár-t bécsi ér-
seknek nevezé ki. 

Az uj érsek 1853 i augustus 15-én foglalá el érseki szé-
két. 1853-i sept. 19 — 22-én Némethon kath. egyletei Bécs-
ben tárták 7-ik nagygyülekezetüket (Generalversammlung), 
melyet Viale Prelà bibornok és pronuncius zárt be. E nagy-
gyülekezeten a sok praelatus között a magyar püspökök 
tűntek ki, kik sept. 20-án a sz. István feltalált koronáját 
Bécsbe hozták. Ezen nagygyülekezeten a katholikus „Lite-
raturzeitung" megalapítása határoztatott el , mely 1854-i 
aug. 1-én életbe lépett. 

1854-ben a bécsi gyermekseminarium alapitásához, va-
lamint az 1848-ban elűzött redemptoristák vissza- és lazaris-
ták meghívásához készületek tétettek. Ugyanazon év vége 
felé a „Vincze-egylet" alapittatott, ezen évben halt el végre 
Bretschneider Hedvig, ki egész, 150,000 fr. becsült vagyo-
nát jótékony czélokra hagyá, az alapítandó gyermeksemi-
nariumnak 10,000 frt hagyományozott. 1854 vége felé a 
szentatya meghívására az érsek Romába ment, hol 1855-ik 
év tavaszáig maradt, s hol mint az osztrák kormány megbí-
zottja a concordatum feletti egyezkedéseket bezárá, mely 
1855-i aug. 18-án ratificáltatott. Ezen évben ünnepié Bécs 
a szeplőtelen fogantatás kihirdetésének ünnepét. Az 1855 
dec. 17-én tartatott consistoriumban az érsek a szentatya 
által bibornokká neveztetett. 1856 jan. 2-án adatott neki 
által a bíbornoki biret. A kath. sajtó a „Kirchenzei-
tung" „.Österreichischer Volksfreund" és „Zuschauer" la-
pok által volt képviselve, 1856-i jan. 1-től az „Őst. Volks-
freund," mely a Severin-egylettől adatott ki, s hetilap volt, 
napi lappá változtattatott által. 

1856 april 6-tól junius 17-ig a pápa s a cs. kormány 
által meghivatva, a püspöki kar Bécsben, Viale Prelà bibor-
nok s pronuncius és a prágai bibornok Schwarzenberg el-
nöklete alatt tanácskozmányokat tartott a concordatum 
életbe-léptetése miatt. A conferentiák april 6-án kezdettek 
meg egy ünnepélyes nagy misével, melyet Viale Prelà mu-
tatott be Sz. István egyházában, a „Veni Sancte" után a 
trienti symbolum mondatott el hangosan az egybegyűlt püs-
pökök által. Ünnepélyes menettel mentek a püspökök az 

érseki palotából a dómba és az istenitisztelet után a con-
ferentia-terembe, hol Viale Prelà a pápa nevében a confe-
rentiákat megnyitá. April 12-én az összegyűlt püspökök 
ünnepélyes kihallgatáson voltak a császárnál, melyben azok 
ő felségének hálafeliratot nyújtottak át a concordatum meg-
kötése miatt, a felirat 60 püspök, a pannonhalmi apát és 3 
püspök-helyettes által volt aláirya. A conferentiák junius 
17-én zárattak be isteniszolgálattal, mely után még egy 
conferentia-ülés tar tatot t , melyen a pápa nevében Viale 
Prelà mondá a zárbeszédet junius 18-án búcsu-audientia 
volt ő felségénél. 

1856-i april 24-én a votivtemplom alapköve tétetett 
le és május 8-án a fegyvertárban a zárkő, melynek kápol-
nájába a győzedelmes Szűznek azon képe vitetett át s mint 
oltárkép állittatott fel, mely egykor egy fülkében poros üveg 
alatt a régi fegyvertár kapuja felett állott, hol az 1848-i 
iszonyatos fegyvertár ostroma alatt a golyó záporban sértet-
len maradt. Az idei úrnapi körmenet sok püspök jelenléte 
által emeltetett. Oct. 1-én 1856 a bécsi gyermek-semina-
rium nyittatott meg. Ezen évben a jezsuita atyák Kalks-
burgban egy nevelőintézetet nyitottak, melyhez a császár 
nevezetes összeggel járult , ebben az évben adatott nekik 
át a már egyszer általuk birt egyetemi templom a mellette 
álló convictusi épület egy részével. Nov. 30-an eltörültetésök 
óta, mely 1773-ban történt, először tartották a jezsuiták itt 
a vasárnapi isteniszolgálatot. 

1857-i januar 1-én az érseki házassági biróság (Ehe-
gericht) lépett életbe, ugyanazon évben 3 uj tanszék állít-
tatott fel az egyetemnél, kettő a dogmatica egy az egyházi 
jog számára. Ezen évben vették át a sz. Ferencz 3 rendű 
nénikéi a wiedeni kórházat, továbbá meghivattak „a szegény 
Jézus gyermek"-ről nevezett (von armen Kinde Jesu) né-
nikék, a sz. Vincze-egylettől alapittatott kis árvaházba, az 
iskola testvérek (Schulbrüder) a cs. k. árvaházhoz, továbbá 
„az isteni Megváltó leányai" (Töchter des göttlichen Erlö-
sers). Ebben az évben történt a bécsi zárdák visitatioja is, 
melynek különös következménye a dominicanusok zárdájá-
nak reformatioja volt. 

1858-ban tartatott az első tartományi zsinat oct. 
18—nov. 9-ig, a zsinat 39 tagból állott, 6 átalános, 
és 5 ünnepélyes ülést tartott a zsinat, határozatai 7 
czimre osztatnak. Ebben az évben alapittatott a szeplőtelen 
fogantatásról nevezett egylet a keleti missiók gyámolitására. 
1859 a bécsi zsinat határozatai a pápa által megerősíttettek, 
mely mart. 2-án kelt, melyben a congregatio concilii különös 
tetszését nyilványitja a decretumok felett, s különösen kie-
meltetik, hogy mily helyes volt korunk philosophiai hibáit 
kárhoztatni. Mart. 17-én maga a pápa egy üdvözlő iratot 
küldött a bibornok- s érsekhez s a tartományi zsinat határoza-
tai felől. 

1859-ben jun. 4-én ünnepélyes körmenet tar ta tot t , 
melyen több főherczeg és minister részt vett az olasz háború 
szerencsés kimenetele és a béke minélelőbbi helyreállí-
tására. 1860-ban a sz. Mihály-egylet alapittatott meg, fela-
data a keresztény gondolkozásmódot terjeszteni, az irgal-
masság cselekedeteit gyakorolni, s a szentszéket védeni. 
Ugyszinte a nők számára a szeplőtlen fogantatás egylete 
alapittatott, feladata a szentatya segélyzése. A szentszék 
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szorult helyzete az érseket már 1860-i február 9-én kész-
tette, hogy a péterfillérek gyűjtését elrendelje ; ugyszinte már 
1859-ben aláírások gyűjtet tek a pápa világi hatalma mellett. 

A szent-István templomán már 1854-ben történtek 
javítási munkák. 1860-ban egy alapos stylszerinti megújítás 
kezdetett meg. 1861 óta az egyházi javadalmak- és templo-
m o k j a v a i egyházi szabályok szerint kezeltetnek. 1861 má-
jus 6-án a birodalmi gyűlésen jelenlevő érsekek és püspökök 
egy feliratot nyújtot tak be a császárnak, Austria valamint 
az egyház ellenségei ellen. Ugyanezen évben az egyház el-
leneinek sikerült sz. Ferencz 3 rendjének nénikéit a wiedeni 
kórházból kiűzni. De ajtatos jótevők segélyével egy külö-
nös anyaházat alapítottak, s mint betegápolók kerestetnek. 
1862-ben a jeruzsálemi zarándok-ház elkészült és 1863 
megnyilt. A sz. Ferenczrendiek valamint a jezsuita a tyák 
1863-ban templomaikban a japáni vértanúk szenttéavattatása 
után ezeknek első tiszteletét nagy ünnepélylyel megülték. 

1864 jan. 21-én kezdetett meg a püspöki perkereset 
Hofbauer Maria Kelemen boldoggá-neveztetésének ügyé-
ben, mely 1865 martius végével fejeztetett be. 

1864-ben az iskola-nénék De-nôtre-Dame telepedtek 
le Bécs melletti Reindorf-ban. Ebben az évben alapíttatott 
a keresztény anyák egylete. Aug. 15-én tétetett fel sz. Ist-
ván tornyára a kereszt. 1864-ben november havában a Sa-
lesiánák templomában a beatificált Alacoque Margit Maria 
tiszteletére triduum tartatott . Ugyanezen évben a bibornok 
érsek a szentföld generalis commissariatusát felszólitá, hogy 
a jeruzsálemi sz. sírhoz való zarándoklást előmozdítsa, s 
évenkinti zarándoklásokat rendezzen. Az első ily zarándok-
lás húsvétkor történt 1865-ben. 1865-ben Canisius atya 
beatificatioja ünnepeltetett valamint Sz. István templomában 
ugy szinte a jezsuita atyáknál és az egyetemi templomban. 
Ebben az évben alapiták a De-nôtre-Dame iskolaszüzek a 
Mater misericordiae czimü menhelyet, hol a munkás osz-
tályból származó leányok táplálást és lakást találnak. 

(Folyt.) Winter Ágoston. 

VEGYESEK. 
A szent-István-társulat f. h. 19-én tartotta évi nagy-

gyűlését, 36 tag jelenlétében, k ik között a kecskeméti plé-
bános és préposton kivül csak egy vidéki volt. Főt. Somogyi 
Károly kanonok s alelnök ur előadta a társulat anyagi és 
szellemi állapotát, működését, s főbb kiadványait ; minden 
egyes pont örvendetes jelenség gyanánt üdvözölhető a tár-
sulatra nézve. Emiitette, hogy a társulati könyvárus nélkü-
lözhetővé lett, mivel az ügynökség pontos kezelése mellett, 
a fő pénzösszeg 25,048 f r t egyenesen a társulati pénztárba 
folyt be. Az év folytán több bizottmányok jelesen működtek. 
A pénzállás kedvező, mivel a kiadás a bevétellel arányban 
áll, sőt az előbbi években elköltött alapítványok kiegészíté-
sére 3000 fton fölül fordittatott. Ennek fonalán az alelnök 
ur a jó gazdálkodásra nem tar t ja czélszerünek, hogy a kia-
dások összege évről évre előlegesen kiszabassék, mivel a 
társulat anyagi javát az ügynöki személyzet lelkismeretes-
sége az ellenőrködő bizottmányok felügyelete alatt egészen 
biztosítja. — A szentatya brevéje felolvasása fönállva fo-
gadtatott. Az igazgató, a pénztárnok, a titoknok urak előa-

dásai részletekben bizonyították, mit f t . S. K. alelnök u r 
főpontokban kiemelt. — A Kath. Néplap szerkesztősége 
véglegesen ft. Füssy T-ra bízatott, ára azonban je lentékte-
len mennyiséggel, a számkikerekités kedveért , felemeltetett. 
E g y indítványról, hogy a társulat minden hazai kath. irodalmi 
termékekre bizományosi, vagy is könyvárusi tisztet fogad-
jon, rövid felvilágosítások után, határoztatott, hogy a tár-
sulat megteszi azt, amit eddig tett, tovább pedig egyelőre 
nem terjeszkedik. 

Visontai név alatti iró a P , Naplóban ft. Ipolyi Arnold 
kanonok ur fellépéséről a képviselőségre szólván, mondja : 
„Mi a hazafias magyar kath clerusnak nyilt tisztelői va-
gyunk, kik ismerjük érdemeit, szeretjük nemes, hazafias 
tagjait , s visszautasítunk minden hívatlan gonosz insinuatio-
kat , melyek félreértés, vagy roszakarat által sokszor elég 
igaztalanul szóratnak ellenök. Mi nem kívánjuk azon tisz-
teletnek megérdemlett nimbusát kisebbíteni, mely kath. cle-
rusunkat méltán megilleti." — Szép vallomás, fel jegyezzük 
is a jövőre, csakhogy, távol levéu a beavatkozástól azon 
kövesdi ügybe, sajnáljuk, hogy azon szép vallomásért azon-
nal a borárát kérik a kanonok úrtól. Salamon F . úrról nem 
kételkedünk, hogy még szebbeket irna, ha ezáltal borárába 
oktatásügyi ministerré lehetne. 

A pécsi jogakademiának ünnepélyes megnyitása octó-
ber 15-én, reggeli 9 órakor megtörtént. Ez ünnepélyre 
ö nmlga a pécsi püspök ur következő levéllel hívta meg 

•At tek. pécsi városi tanácsot : „Tekintetes városi tanács ! 
O cs. k. apostoli Fölsége atyáskodó kegyelmétől meg-
engedtetve levén, miszerint a pécsi joglyceum Pécs vá-
rosának és az egész alvidéknek buzgó óhajtására és leg-
élénkebb örömére megnyittathassék ; van szerencsém a tek. 
tanácsnak tudtára adhatni , hogy folyó hó 15-én, a z a z : 
jövő vasárnapon a joglyceum ünnepélyesen általam meg fog 
nyittatni. E kitűzött naj)on 9 órakor a lyceumi templomban 
„Veni Sancte"-vel szentmise fog tartatni, ennek végével 
mindannyi tanár az apostoli hitvallást leteendi, azután a ta-
nári kar az akadémiai polgárokkal bevonul a terembe, be-
várva ott a városi t. cz. tanácsot és az egybegyűlt vendége-
ket, k iknek diszes jelenlétében rövid beszéddel fogom a 
joglyceumi tancsarnokot megnyitottnak kijelenteni. Tiszte-
letteljesen fölkérem a tek. városi tanácsot, miszerint a meg-
nyitási ünnepélyt tekintélyes jelenlétével díszíteni méltóz-
tassék. Maradván egész tisztelettel Pécsett 1865. évi oct. 
8-án a tekintetes tanácsnak kész szolgája Girk György m. 
k. pécsi püspök." (K.) 

Vasárnap oct. 8-án ment végbe a nádorvárosi — újó-
lag kicsinosított — templom fölszentelése ml. s főt. Simor 
János megyés püspök jelenléteben. Az ünnepélyt a taracz-
kok hangos riadásai jelezték. (Gy. K.) 

„Kiegyenlítést óhajtók a vallások között, és pedig a 
teljes vallásszabadság alapján, úgyhogy midőn minden val-
lásfelekezetnek befolyása saját i;gyházi és iskolai dolgaira 
biztosíttatik, akkor ezen autonomia a katholika egyháznak 
is minden idegen beavatkozástól menten fenntartassák." Ez 
b. Babarczy Antal programmjának egyik pontja. 

F t . szerkesztő ur ! Ámbár a budapesti kerület utolsó-
előtti gyűlésében ennek papsága azon határozatot hozta lé-
gyen : hogy a szorongattatás ideje alatt szentséges a tyánk, 
I X . Piust, a pápa-királyt, minden évnek maj. havában tes-
tületileg tehetsége szerint pénzadományával gyámolítani 
fog ja ; azon indoknál fogva, melyet szk. ur october 21-diki 
lapja „Vegyesek" czimü rovatának utolsó czikkében oly lel-
kesen felhozott, evégre részemről addig is 2 cs. aranyot 
küldök, nem kételkedvén, hogy Pest-Budán több követőre 
találok. — Pesten oct. 21-kén 1865. Sujánszky prépost, es-
peres, pleb, — E g y másik Pestről 20 f rankot . — Szerk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : A bibornok és herczegprimás ö emi-
nentiájának beszédje az esztergomi uj papnevelde megnyitá-
sánál. — Egyházi tudósítások. — Szentszéki határozat. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A bibornok és herczegprimás ő emi-
nentiájának beszedje az esztergomi 

uj papnevelde megnyitásánál. 
(Vége.) 

Pia haec tantorum ex omni classe Maeceiiatum 
in literas cumprimis sacras liberalitas, uberrimos in 
ecclesia hungaricaproduxit fructus ; educando viros, 
qui eruditionis laude insignes, sicut Ecclesiae Dei 
pro exaltatione, ita huinano generi pro felicitatione 
serviebant. Sit tibi pater misericordiarum, Deus 
coeli et terrae eapropter laus, honor, et perenni s 
gratiarum actio ! 

Fructus tarnen hi rarescere, immo fere penitus 
deficere coeperunt, flebili quoque carmine deplorati, 
cum exordio saeculi X V I ; quo Turcarum potestas 
in magnam nimis regni huius pure catholici partem 
dilatata, et sanguineis lacrimis deflenda religionis 
reformatio in Germania, pro maximo generis hu-
mani malo orta et propagata est ! Adolescentes enim 
novitate principiorum abrepti, eaque ab ore docto-
rum (qui horum auctores erant) excipiendi desiderio 
allecti, alii clam, alii aperte in Grermaniam et Hel-
vetiam, Wittenbergam, Tigurum properarunt, et 
haustam a novatoribus illic doctrinam suo cum re-
ditu praefervide disseminare conati sunt. Perenni 
damnatione dignam hanc catastrophen lugemus 
nos, luget totus christianus orbis, et luctu suo pro-
vocat nos, ut expugnemus coelum gemitibus inenar-
rabilibus, quo redeant praevaricatores ad cor, fiat-
que unum ovile et unus pastor ! 

Attoniti his, fidei et bonis moribus adversis 
rerum mutationibus praesules Hungáriáé, omnem 
pastoralem curam eo imprimis convertebant, ut 
parte ex una alumnis dioecesium, extra regnum 
quidem baud alibi quam Romae, Bononiae et Vien-

nae studiorum gratia commorari indulgeretur, parte 
vero ex altera in patria nostra seminaria jam exi-
stentia ad sufficientiam individuorum sacris ordini-
bus initiandorum ampliarentur, et ubi non exstite-
runt, quo ocyuserigerentur; taliterque succrescentis 
pubis ecclesiasticae educatio sub vigili ipsorum 
oculo et immediata superinspectione institueretur, 
et juvenes in viros catholice perfectos formarentur. 

Ad consilium hoc optato effectu coronandum, 
praesules ecclesiarum huius regni fatigari nescia 
sollicitudine indilate utramque apposuerunt operi 
manum; permagno impulsu per id quoque ad oppor-
tuna praesidia arripienda animati, quod fama tulerit, 
Romae, in arce veritatis, tractatus de celebrando 
concilio oecumenico, ad tristes reformationis seque-
las minuendas suprimendasque diligenter asservari, 
et singulariter de erigendis ubique seminariis con-
silia agitari: prout effective sessione 23. cap. 18. in 
concilio Tridenti celebrato objectum hoc in tota sua 
extensione decisum exstitit. — Ne gloriosorum fa-
ctorum circa seminaria a tempore concilii huius per 
antistites Hungáriáé positorum recensione patien-
tiam vestram A. 0 . fatigem, adhuc ea solummodo 
breviter recensebo, quae metropolim hanc proximius 
contingunt, quaeve ex sensu gratitudinis, quo in 
magni nominis antecessores meos feror, silentio prae-
terire non licet. 

In capite libri, — in fronte ponere debeo ma-
gnum ilium sacerdotem, vere primatem Nicolaum 
Olahum, archiepiscopum Strigoniensem, qui utpri-
mum Tridentinae leges ad eum perlatae sunt, sy-
nodo convocata in ecclesia s. Nicolai Tyrnaviae : 
cum cathedralis ecclesia nostra Strigoniensis, — 
scribit Olahus — propter peccata nostra sit in ma-
nibus Turcarum. fidei et religionis nostrae hostium), 
easdem leges publicari fecit. — Cum autem inter 
has seminariorum erectio tamquam res imprimis ad 
debellandas haereses idonea, quam maxime urgere-
tur, immo literis quoque s. Pii V. Pontificis Maximi 
Olahus ipse, cum omnibus episcopis regni, eatenus 
instantissime provocaretur, tantum pondus haec 
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apud Olahum habuerunt, ut (teste Péterffyo) ex-
templo seminarium decern alumnorum erexerit, et 
omnes de clero ad succollandum hoc saluberrimum 
pro Ecclesia catliolica institutum repetitim, et ur-
genter provocaverit. — Egregie aemulatus est 
Olahi zelum rex Maximilanus, qui Abbatiae de 
Széplak possessoria anno 1567 huic Oláhiano, a 
sancto Stephano rege compellato seminario magni-
fiée contulit. — Postea, cumprimis ob sedis huius 
arcliiepiscopalis, continuis fere vigintitribus annis 
perdurantem vacantiam, et trium subsequentium 
archiepiscoporum breve admodum gubernium, nihil 
factum est, nec fieri potuit. 

Ast anno Christi 1611. exortus est beneficus 
sol nostris seminariis: etenim cardinalis primas 
Franciscus Forgách conditorum in sua synodo pro-
vinciali decretorum capite I. enunciavit: „Nullis 
sumtibus, nullis laboribus parcant episcopi, ut per 
ereeta seminaria juxta Tridentina décréta, debitae 
educationi clericorum provideatur." 

Et quid dicam de immediato Forgáchii suces-
sore, purpurato Petro Pázmán ? Ad nomen hoc, re-
spectu praesertim educationis alumnorum ecclesiasti-
corum inclinato capite, cineribus tanti Maecenatis 
benedieere me obligatum profiteor; quae etenim 
magnus hic antistes in aperiendis, augendis, provi-
dendis, coordinandis seminariis praestitit, ea nec 
trina oratione pro condigno pertractari possent. — 
Perpendite quaeso A. O. ! Célébrât is praeter conven-
tum episcoporum Posoniensem quinque synodos, 
in quarum nulla semiuariorum multiplicationem, 
vel dotationem, vel coordinationem silentio prae-
terivit; ut id cuivis concilia Hungáriáé apud 
Péterffy legenti evidenter et indubitanter exhi-
betur. „Nos a primis annis archiepiscopatus no-
stri, (ait in dispositione sua) inter tot perturbatio-
num procellas, omni conatu laboravimus, ut sacer-
dotum idoneorum defectum et in praesens sarcire-
mus, et in futurum de bene institutis ecclesiasticis 
viris huic metropolitanae dioecesi, immo toti Hun-
gáriáé provideremus ; — idcirco de seminario cleri-
corum Tyrnaviae erigendo cogitare coepimus, eiu-
ptaque nostro aere domo de habitaculo prospeximus ; 
de intertentione eatenus providentes: ut nos, nostri 
successores et singuli dignitarii annuis subsidiis 
juxta dispositionem concilii generalis subventionem 
institute praebeant. Nos vero insuper, cum assensu 
regio praeposituram ad calidas aquas Budenses, 
vulgo Felhévizensem eidem seminario assignamus, 
adjungimus et incorporamus. — Praeter haec pri-

mum omnium volumus, ut seminarium istud cleri-
corum non aliter nominetur, quam seminarium 
sancti regis Stephani, sub protectiorie patronae Hun-
gáriáé Dei Grenitricis MARIAE." Addit bis régulas, 
seu leges 30 punctis expressas, per superiores et 
alumnos observandas. Profusa hac liberalitate magis 
adhuc animatus, aliud quoque eiusmodi inst i tutum 
a nomine suo Pazmaneum nuncupatum Viennae 
posuit et dotavit. — Quid ad haec proloquar A. O. ? 
Vox faucibus haeret; nec aliud est proferendo, quam : 
dona Domine tanto statori seminariorum, protectori 
clericorum, gloriosam resurrectionem, nobis autem 
eiusmodi meliora charismata consectandi spiritum 
et assiduum conamen ! 

Impossibile est A. O. non meminisse Greorgii 
Lippay, ab anno 1642 archiepiscopi Strigoniensis; 
qui in synodo Tyrnaviensi fundamenta jecit collegio, 
id est seminario generali regni Hungáriáé : in cuius 
provisionem a Ferdinando III praeposituram Ve-
teris Budae impetravit, et 35 millia florenorum ab 
antecessore Emerico Lósy magno seminariorum 
protectore in similem scopum mortis causa relicta, 
eidem collegio generali attribuit. Collegium hoc de 
praesenti seminarium generale clericorum dictum, 
Pestiiii locatum, huius archidioecesis decern alumuos 
providet. 

Magnis seminariorum Maecenatibus omni jure 
adnumerandus est etiam Greorgius Szelepcsényi, ab 
anno 1666 regni primas ; qui Tyrnaviae seminarium 
Marianum erexit, eique in dotem propriis impendiis 
e manibus laicorum revindicatam praeposituram de 
Bozók liberaliter donavit: cuius reditus cum aliis 
seminarii proventibus, adusque separatim admini-
stratis, jam nunc coadunati, praebent vitae media et 
plenariam provisionem seminario cleri junioris Stri-
goniensi, sub invocatione et nomine antiquissimi 
seminarii sancti Stephani regis. Quod — sic jubente 
Oláho et Pázmáno, prout nostra quoque humilitate 
— ab hodierna die ita compellari privatim non mi-
nus ac in publicis actis volumus, et in Domino prae-
cipimus. 

Istis archipraesulibus aeterna gratitudine pro-
sequendis, omni jure adjungatur oportet Greorgius 
Szécsényi, qui Budae seminarium posuit; — Leo-
poldus Kolonich, qui Tyrnaviae domain ad alendos 
clericos erexit ; — Franciscus Barkóczy, qui de sede 
archiepiscopi, capituli, et institutis clericorum ad 
natalem suum locum Strigonium reducendis consilia 
fovit, immo etiam omnem lapidera movit et passus 
fecit; verum morte praeventus vota complere non 
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potuit. — Benedicite A. O. benedicite omnes buius archi-
dioeceseos clerici et laici omnium praenominatorum beatis 
cineribus ! 

Verum benedicite etiam Cardinali Alexandro Rudnay, 
ab anno 1819 regni huius primati; qui lege regni per art. 
17. anni 1802, et alias repetitim enunciatae obsecuturus, ac 
commune regnicolarum desiderium expleturus, anno 1820, 
proinde ante 45 annos, ipsemet cum capitulo ad hanc hun-
garicam Sion — Strigonium, avitas antenatorum sedes reoc-
cupaturus commeavit, impendiis 12 mille florenorum de ha-
bitaculo interimali educandorum ad sacerdotium juvenum 
providit, — et una pro struendo hocce seminario lapidem 
primarium cum fundamentis huius peramplae domus pone 
ecclesiam cathedralem, ut concilium Tridentinum praecipit, 
deposuit. — Profecto nos beatos praedicare possumus, qui 
jam ad perfectionem eductae et instructae domus benedictio-
nis solemnia, omnem sensum exuberante cum laetitia agere 
felices sumus ! Felicissimus ego, in Domino servus et ani-
marum vestrarum indignus pastor, cuius liumilitatem re-
spexit omnium bonorum largitor Dens, ut domus haec supre-
miirn apicem assecuta, ministerio manuum mearum sanctifi-
caretur et educationi candidatorum pro statu sacerdotali, in 
tam splendida corona solemniter aperiretur, taliterque decre-
tum concilii Tridentini sess. 23. cap. 18. in tota sua exten-
sione tandem aliquando impleretur. 

Magnificate itaque omnes et singuli Dominum mecum, 
et exaltate et superexaltate eum in saecula, quia fecit no-
biscum misericordiam suam, et praedilexit nos prae omnibus, 
qui fuerunt ante nos ! — Exulta et laetare tu quoque in hoc 
hungarico monte Sion refulgens basilica, quae minimos filio-
rum tuorum non amplius elongatis in mapalibus quaesitare, 
sed in proximo tibi affusos, ut gallina mater multorum pullo-
rum sub tuas alas collectos fovere, percolere et ad sacerdo-
talem perfectionem adspirantes succollare poteris 

Plaudite, iterum dico, plaudite vos sacri mei senatus 
dignissima membra ! Vos educationem in hac aede curaturi, 
prima haurietis solatia e profectu juventutis ecclesiasticae 
promanatura. Armate quaeso vos, armate sacro zelo pectora 
vestra, ut videant omnes, quod dignos sollicitudine vestra 
habere peroptetis successores. 

Personate sanctam huius diei laetitiam vos quoque pro-
fanarum ac divinarum scientiarum in hac eximia palaestra 
literaria doctores et magistri ! Obsecro vos, nulli parcite fa-
tigio, ut lectionibus vestris quotidianis quotidie discipulorum 
menti accrescat sapientia, quae de sursum est, et quae non 
inflat, sed aedificat; edocti divinis oraculis, quoniam qui eru-
diunt alios ad justitiam, fulgebunt sicut stellae in perpetiras 
aeternitates. Et quibus verbis ad congaudendum provocem vos 
novellám plantationem, vos sacri huius instituti alumnos ? ! — 
Vos estis gaudium et corona mea, filii dilectissimi ! — Vos 
omnis mea spes bonorum in futurum sacerdotum ! — Sed 
vero notate vobis, et libellis vestris precatoriis inscribite, 
immo cordi vestro insculpite : „Initium sapientiae est timor 
Domini." Enunciavit id ipsa divina sapientia ; et addidit : 
„Benedicitur omnis homo, qui timet Dominum." Amate vo-
cationem vestram, quia haec sancta est ; — reveremini earn 
in vobis : quia haec sanetificabit vos, et efficiet, ut populus 

non propter habitum externum, verum propter exemplum, 
propter sactimoniam vitae vestrae vos amet, revereatur et 
glorificet patrem, qui in coelis est ! 

Postremo complaudeat mecum gaudiis perfusa tota 
haec perampla dioecesis, pre.ceturque Dominum, ut sancto 
Stephano rege, divo huius dsiàSis patrono intercedente, omni-
mode dignos hinc adquirendo operarios, crescat in genus 
electum, — in gentem sanctam coram Deo et hominibus ! — 
Sint haec omnia ad majorem Dei gloriam ! Dixi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 26-án. Nincs könnyebb mainap, mint a pia-

cetet megtámadni, nincs nehezebb, mint azt védeni. A köz-
becsület-érzés elitéli azt, aki folytonos és nem indokolt, soha 
nem igazolható gyanúsítással zaklatni akarja a legnagyobb 
tiszteletre méltó, a pogányoknál is mindig tiszteletben tartott 
testületet, a papságot, a pápát, a püspököket, nem fondor-
kodnak-e az állam ellen, a közrend és nyugalom ellen ? A 
magános leveleket nem kutat ják ; akik semmi szent jelleggel 
ki nem tűnnek, tehát akik a merényektöl semmi különös, 
semmi rendkivüli akadály által vissza nem tartatnak, akik a 
hitelre, a bizodalomra semmi más indokkal nem bírnak, 
minthogy eddig semmi roszat nem tettek, azok hitellel bír-
nak, azoknak házát, íróasztalát nem kutatják ; de legyen va-
laki pápa, legyen püspök, épen pápai, épen püspöki cseleke-
detei gyanakodás, s emiatt ellenörködés, előleges placetirozás 
alá esnek, a pápának a ministerben egy más pápát, a püs-
pöknek egy más püspököt fölébe adnak ; mintha ezen mini-
ster, vagy király nem épen oly alárendelt híve volna a pápá-
nak, a püspöknek, mint bármelyik koldus, mintha a pápa 
ítélete nem sújthatná magát a fejedelmet a ministerrel egyiitt ; 
ily Ítéletet placetirozzon a minister ? Ha pedig nem kath. a 
minister, a piacet még esztelenebb követeléssé fajul, hogy 
protestáns, vagy zsidó ítélgesse a pápa pápai cselek vényeit. 
„Quibus olim plaustra sedes erat, nunc plaustrum Ecclesia 
est." ') Ha valaha jogos volt volna a piacet,ma már jogtalanság 
lenne.De nem volt jogos soha és sehol. A placetum semmi koro-
nának joga nem volt, legkevesebbé a magyarnak. 

Előbb élt, teljes alakjában előbb állt a kath. egyház, 
mint bármily alkotmány. Minden királyságot, minden nem-
zeti intézményeket megelőzött az egyház. Hogy a nemzetek 
királyokat kaptak, hogy az ős idők zsarnokai megszűntek, a 
kath. egyháznak köszönhető. A keresztény királyság, a nem-
zetek felkelt élete a pápaság gyermeke Európában. Tekint-
sék Asiát, hol a kath. egyház nem uralkodik, s megértik. 

Elt az egyház minden királyság előtt mint isteni tár-
sadalom, független a politikaitól. Az államnak tehát eszmé-
ben sincs semmi joga a vallásos társadalom belügyeibe. „Tibi 
Deus impérium commisit, nobis quae sunt Ecclesiae concre-
didit, et quemadmodum qui tuum impérium occultis conati-
bus invadit, contradicit ordinationi divinae : ita et tu cave, 
ne quae sunt Ecclesiae ad te trahens, magno crimini obno-
xius fias ; date, scriptum est, quae sunt caesaris caesari, et 
quae Dei Deo. Neque igitur fas est nobis in terris impérium 

») S. Arabs-, ep. 20 ad Marcellinam n. 12. T. 3. p. 904. A. 
35* 
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tenere, neque tu thymiamatum etsacrorum potestatem habes 
imperátor." Hosius püspök ezen szavai a kath. dogmát 
mondják ki a két társadalom különböző czéljáról, köréről, 
eszközeiről, természetéről. Különválasztás, de nem elszaka-
dás, mikint II. Gergely pápa irta : „Iccireo ecelesiis praepo-
siti sunt pontifices ; imperatores ergo ab ecelesiasticis absti-
neant, et quae sibi commissa sunt, eapessant. Consilium 
autem Christi amantium imperatorum et piorum pontificum 
virtus est una, quando eum pace atque caritate res admini-
strantur." 3) 

Nagyobb kincse nincs az egyháznak a függetlenségnél, 
az önkormányzatnál, mivel ez az ő élete, ez az ö dogmája. 
Hazánkfiai, kik nem katholikusok, tudják mi a kath dogma ; 
következőleg miután a jus placeti a dogmába ütközik, tud-
hatják, hogy a kath. egyház azt soha el nem ismerheti, soha 
meg nem engedheti. Ha tűrte, ezt csak ugy tette, mikint az 
eretnekséget, és bármily üldözést t ü r , de jogosnak el 
nem ismer. 

Mondhatja ezerszer az állami hatalom : ilyen olyan jo-
gaim vannak az egyházi ügyekben ; ha ezeknek az egyház 
ellenmond, usurpatio lesz az ily követelés, nem jog. „Ad im-
peratorem palatia pertinent, ad sacerdotem ecclesia." 4) „Lai-
cus ergo disputet, et episcopus audiat ? episcopus discat a 
laico? In causa fidei episcopos solere de imperatoribus 
christianis, non imperatores de episcopis judicare." à) 

Nincs más joga a koronáknak az egyháziakban, mint-
sem mit a pápától kaptak. Mit itt a pápa nem adott, a korona 
azt nemcsak nem birja, de nem is bírhatja. Mutassa fel tehát 
valamelyik korona, hogy a jus placeti-t a pápától kapta. 
Sokra vitték a koronákat az udvaroncz legisták ; de egyik 
sem hivatkozott arra, hogy a jus placeti a pápától volna. Ok 
gondolták ki, a pápa ellenmondott, a jog megállapodásra soha 
nem juthatott. 

Megkísértette 1483-ban II. János portugalli király, le-
tartóztatta, vizsgálta a pápai bullákat, leiratokat stb. jus 
placeti-t tulajdonított maga magának. Ellenmondott VIII 
Incze, figyelmeztetvén a királyt a bulla cenae kiközösitö 
büntetésére, ha valaki a pápai leiratot letartóztatni, csonkí-
tani, másitani merészelné. „Jam enim non tantum dolemus, 
igy ir 1486 febr. 3-án, sed compatimur tot afflictis, qui ad 
nos clamant, quod literae apostolicae in tua cancellaria reti-
neantur, districteque, virtute s. obedientiae praecipiendo man-
damus, ut statutum illud, quo continetur, nequis tabellio, aut 
nótárius etiam apostolicus cuique judici aut personae ullas 
literas apostolicas publicare, intimare aut praesentare audeat, 
nisi primo impetrata a tua celsitudine licentia, revocet." G) 
Ellenmondott VII Sándor pápa a spanyol királynak ; 7) el-
lenmondott a pápai nuncius a belga kormányzónak 1682-
ben, s megczáfolta az okokat, melyek a jus placetire felho-
zattak. 8) Fölhívta XI I Kelemen a spanyol püspököket, hogy 
a király szemein fekvő setétséget „caliginem religiosissimi 

2) Roskovány, Monumenta, T. 1. pag. 1. 
3) Bullar. ampl. collect. T. 1. p. 137—140 ed. Rom. 1739. 
») S. Ambr. ep. 20. adMarcell. n. 19 .T .3 .p .906 . B.ed . Venet, 1751. 
s) S. Ambr. ep 21. ad Valentin, n. 4. T. 3. pag. 910. C. 
•) Roskovány, Monumenta, T . I. pag. 117 — 118. 
7) 1658. „Nec pontificalem aut sacerdotalem dignitatem cadere sub 

manu regia ." Roskovány i. b. p. 205. 
8) Roskovány, i. h. p. 205—211. 

principis" oszlassák el ez iránt „quantum in discrimen apud 
vos veniat catholica religio, cum supremum Romani pontifi-
cis magisterium aliorum subjiciatur judicio, et apostolicis vo-
cibus via obstruatur, qua ad vos perveniant." 9) Ellenmon-
dott 1781-ben a püspöki hatalom teljes erélyével a trieri 
püspök, 10) ellenmondott VI Pius II Józsefnek, s a császár 
elismerte, hogy a pápa dogmaticus bulláihoz nincs joga, ha-
bár a fegyelmiekre nézve jogot tulajdonitott magának. 1 1 ) 
1849-ben a püspöki tanácskozmány Bécsben első pontul ki-
mondta : „Freier Verkehr mit dem Papste. § 1. Die versam-
melten Bischöfe verwahren sich wider jede Massregel, durch 
welche sie, oder die ihnen untersthehenden Gläubigen gehin-
dert würden, sich in geistlichen Dingen an den Papst zu 
wenden, oder die Entscheidungen und Anordnungen dessel-
ben zu empfangen." l 2) Felejthetetlen lesz Battyány József 
bibornok és herczegprimás tiltakozó felterjesztése 1781-ben 
II . József császárhoz. ,,At enim placeti regii usus in aliis 
quoque regnis et provinciis Europae florentissimis obtinet ? 
Ita sane. Sed ubicumque obtinet, non sine gravi Ecclesiae 
vulnero obtinet ; quae vulnera provida mater Ecclesia exem-
plo magistri sui patienter quidem tolérât, ne horum impa-
tiens majora cogatur seu ipsa a filiis experiri, seu filiorum 
cernere. Sed numquid, qui patienter fert, non caeditur ?" 
Megczáfolván az udvaroncz jogtannak minden állításait, el-
zárván előtte a rabulismus minden menedékeit, igy fejezi be 
előterjesztésének 2-ik pontját : „Quoad rescripta pontificia 
satis jam cautum est a gloriosae memoriae Aug. Maria The-
resia regina apostolica, ne ulla rescripta Romana nisi per or-
dinarios locorum aut eorumdem vicarios impetrentur. E x eo 
autem tempore quemadmodum nemo privatus pro rescripto 
Romarn recurrit, ita rescripta omnia ad eosdem, per quos 
petuntur, episcopos pro exsecutione diriguntur." 13) Amely 
fejedelem tehát magának jus placeti-t tulajdonitott, ezt min-
dig jogtalanul tette, a pápa ellenmondott, az usurpatio évese-
dési jogra nem vergődhetett. 

A pápaság, a püspökség, a kath. egyház a jus placeti-t 
mindig az üldözés egyik nemének tekintette, ellene tiltako-
zott, jogtalan túlkapásnak, usurpationak nyilatkoztatta. Jog-e 
tehát? üldözni akarnak-e? a megszűnt absolut fejedelemsé-
gek egyik leggyülöletesebb, legigazságtalanabb, s leginkább 
önkénykedő intézkedéseit mai nap is akarják fönntartani ? 
Nem jognak kérdése többé a piacet, hanem az önkénynek, 
nem okos állami intézkedésnek tárgya, hanem zsarnokosko-
dásnak, tolakodásnak az egyház szentélyébe, lelkismereteink 
ügyeibe. Nem jog ez a koronáknál, mivel a szentszék nem 
adta, nem adhatta, el nem ismerte, el nem ismerhette. A dog-
mába, mely az egyházat függetlennek mondja, ütközik, kár-
hoztatva, a kath. világból örökre száműzve van. „Syllabus 
prop. 19. Ecclesia non est vera perfectaque societas plane 
libera, nec pollet suis propriis et constantibus juribus sibi a 
divino suo fundatore collatis, sed civilis potestatis est defi-
nire, quae sint Ecclesiae jura ac limites, intra quos eadem 
jura exercere queat. Prop. 20. Ecclesiastica potestas suam 

9) 1763. jan. 15. Roskovány, i. h. 1300. 
, n) Roskovány. i. h. p. 541. 
'•) Roskovány. T . 3. p. 240. 
" ) Roskovány. T. 4. p, 213. 
, 3) Roskovány, Monumenta T . 1. p. 523—530. 
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auctoritatem exercere non debet absque civilis gubernii venia 
et assensu. Prop. 28. Episcopis sine gubernii venia fas non 
est vel ipsas apostolicas literas promulgare. Prop. 29. Gratiae 
a Romano pontifice concessae existimari debent tamquam 
irritae, nisi per gubernium fuerint imploratae." „Ne autem ad 
fideles ipsos populos, igy kárhoztatja IX Pius 1856 dec. 15-én 
„Numquam fore" allocutioban a mexicoi forradalmi kormány 
zsarnokságait, suorum antistitum voces et salutaria monita 
perveniant, qui pro pastoralis muneris officio in tanta contra 
Ecclesiam violentia, tantaque insectatione silere non possunt, 
Mexicanum gubernium omnibus illarum regionum guberna-
toribus severissime praecipit, ut assidue speculentur, et omni 
ratione impediant, quominus ullo modo pastorales episcopo-
rum literae vel vulgentur, vel circumferantur, vel in sacris 
aedibus legantur. Quapropter universus cath. orbis cognoscat, 
a nobis vehementer improbari ea omnia, quae a Mexicanae 
reipublicae moderatoribus contra cath. religionem, ejusque 
sacros ministros, leges, jura, proprietates et contra hujus s. 
Sedis auctoritatem gesta sunt, pontificiam nostram in hoc 
amplissimo vestro concessu apostolica libertate vocem attoli-
mus, et praedicta omnia décréta ac cetera, quae ibi sancita 
sunt, damnamus, reprobamus et irrita porsus ac nulla decla-
ramus." ' 4) Van-e tehát, lehet-e valamely koronának pla-
ceti-joga ? Hol vette, kitől kapta ? Az egyháziakban a feje-
delmeknek semmi joga sincs, hacsak azt az egyháztól nem 
kapták. 

Vagy magát félti, magát védelmezi az állam a piacet 
által ? A fegyvertelen pápától, a fegyvertelen püspököktől, a 
papoktól féljen, kiknek a fegyverforgatást az egyházi cano-
nok tiltják, kiknek, ha esetlegesen is embert öltek, az oltár, a 
misézés tiltatik ? Van más módja az államnak saját véde-
lemre, e gyűlöletes és egészen sikeretlen móddal egészen 
felhagyhat. Az egyház nem bántja az államnak határait, 
sőt őrzi, az állam is tisztelje az egyház hatáskörét. Ha va-
laha, épen az ujabb időben mit sem tarthat az állam az egy-
házi túlkapásoktól. Tegyen mit jónak lát az állam ; ha igaz-
ságos, az egyház helyeselni, áldani fogja ; ha pedig jogtalan-
ságokra vetemedik, nemcsak az egyház, hanem minden be-
csületes ember kárhoztatni fogja az ily lépéseket. Rosz lel-
kismeret, mely Ítéltetni fél. A megszűnt absolut kormányok, 
mikor kémkedtek, nem szól-e a pápai bulla valamely intéz-
kedésök ellen, épen ez által bizonyították, hogy intézkedé-
seik igazságába, jogosságába nem biznak. Rettegtek saját 
munkájok elitéltetésétől, rettegtek saját gyengeségök össze-
roskadásától. Igaz, a zsarnok, a túlkapó, a rendetlen kor-
mány mindig leggyengébb, fél, mint a hegyek és erdők 
völgyeiben lappangó zsivány, a meglepetéstől. Önmagokra 
mondtak Ítéletet, mielőtt a szentszék kimondta volna. A mai 
szabadelvű kormányok is azon az uton akarnak járni ? Mai 
nap fog valamely kormány rettegni a pápa itélő szavától, 
mikor a sajtószabadságban mindenki által, belföldön, külföl-
dön ítéltetik ? Minden polgárnak joga legyen magát védeni, 
csak a püspökségnek nem ? Kinek-kinek szabad legyen szó-
lani, csak a pápának nem ? Külfejedelem ? Nem, a pápa 
o r s z á g a az egész földgömb, ő sehol sincs külföldön. Közelebb 
van ő hozzánk, mint saját hazai kormányunk, mivel ez csak 
testünkig hat, a pápa pedig egészen lelkünkig, a hazai kor-

>*) Acta Pi i IX. p. 160. ed. Rom. 1865. 

mány földi ügyeinket igazgatja, a pápa pedig lelkismere-
tünket, egész lelkünket. Akik a placetumra hivatkoznak, 
mindig jogtalanságra készülnek ; ki ellen ? a nép ellen. Egy 
szabadelvűnek programmjában a plaeetum botrány, ellen-
mondás, ügyetlenül rejtett zsarnokság; érzi helyzetének 
tarthatatlanságát, mindenütt ellenséget sejt, felretten a le-
vélsutogáson is. A jus placeti-ről minden jó fejedelem kétel-
kedett. I I József önkényszerü zaklatásai után, melyek ellen 
a megyék nem tiltakoztak oly erélyesen, mint a papság, a 
püspökség, kételkedett a plaeetum jogosságáról, a püspökség 
által tett panaszokra csűrés-, csavarással válaszolt, végre 
mindent visszavont. I. Ferencz magyar király teljes tudo-
mást akart szerezni e tényről, igy Íratott gróf Majláth Antal 
korlátnok ur által a prímáshoz 1843. jan. 30-án: „Relatum 
est Suae Majestati Smae, communicationem episcoporum 
cum Sanctissimo pontifice dispositionibus publicis ultra mó-
dúm coarctari: Celsitudinem proinde Vestram de positivo al-
tissimo jussu regio requirendi honorem habeo ; ut eatenus, 
an, et in quantum, et quo facto querelam hanc pro fundata 
habeat ? aut item et quid ejusdem judicio ad removendum 
quodvis reale querelarum harum fundamentum praesuscipi 
possit, aut disponendum censeat ? sapientissima sua sensa 
quo fieri licuerit ocyus adaperire dignetur." I. Ferencz tehát 
nem volt meggyőződve a plaeetum jogosságáról, felvilágosí-
tást kivánt felőle. Lássuk, mi a felelet ? s megtudjuk, hogy a 
jus placeti semmiféle koronának sem joga, annál kevesbé a 
magyarnak, mely a pápától küldetett, legszebb kiváltságok-
kal az egyházhan a pápától diszittetett fel ; de jure placeti 
soha nem adományoztatott. (Folyt.) 

Szentszéki határozat. 
I. 

ROMANA seu ALBANEN. Beatificationis et canoni-
zationis ven. servi Dei Gasparis del Bufalo, canonici basilicae 
sancti Marci de urbe, et institutoris congregationis missiona-
riorum pretiosissimi sanguinis Domini Nostri Jesu Christi. 

In causa beatific,ationis et canonizationis ven. servi Dei 
Gasparis del Bufalo praedicti, quum agi deberet in congre-
gatione sacrorum rituum ordinaria de validitate omnium pro-
cessuum in eadem causa eonstruetorum, R. D. Franciscus 
Viriii mis. apost. congregationis pretiosissimi sanguinis Do-
mini Nostri Jesu Christi et causae postulator, obtinuit ut ab 
Emo et Rmo domino Cardinale Ludovico Altieri praefatae 
causae ponente sequens dubium proponeretur, in ordinariis 
sacrorum rituum comitiis ad Quirinale hodierna die habitis : 
an constet de validitate et relevantia processuum tam aposto-
lica quam ordinaria auetoritate eonstruetorum, testes sint 
rite ac recte examinati, et jura producta legitime compulsata 
in casu et ad effectum de quo agitur ? Emi porro ac Rmi 
patres sacris tuendis ritibus praepositi post accuratum omnium 
examen, audito etiam R. P. D. Petro Minetti sanctae fidei 
promotore, rescribendum censuerunt: constare. Die 16 se-
ptembris 1865. 

Facta autem de praemissis Sanctissimo Domino Nostro 
PIO PAPAE IX a subscripto substituto secretariae congre-
gationis sacrorum rituum fideli relatione, Sanctitas Sua sen-
tentiam sacrae congregationis ratam habere et confirmare 
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dignata est. Die 21 iisdem mensis et anno. C. ep. Portuen. 
et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. D. Bartolini S. R. 
C. secretarius. Josephus Ciccolini substitutus. Loco + Sigilli. 

II . 

N E A P O L I T A N A . Beatificationis et canonizationis ven. 
servi Dei Vincentii Romano praepositi parochi oppidi Hercu-
lani Neapolitanae dioeceseos. 

Quum agi iterum deberet in congregatione sacrorum 
rituum ordinaria de validitate omnium processuum constru-
ctorum in causa ven. servi Dei Vincentii Romano praedicti, 
Emus et Rmus Dominus Cardinalis Alexander Barnabo hu-
jus causae ponens, instante R. D. Januario Battiloro ipsius 
causae postulatore, sequens dubium proposuit in ordinariis 
sacrorum rituum comitiis hodierna die ad Vaticanum habitis, 
nimirum : an constet de validitate et relevantia processuum 
tam apostolica quam ordinaria auctoritate constructorum, te-
stes sint rite ac recte examinati, et ju ra producta legitime 
compulsata in ca3U et ad effectum de quo agitur ? Emi porro 
ac Rmi patres sacris tuendi ritibus praepositi, omnibus accu-
rate perpensis, auditoque R. P. D. Petro Minetti sanctae fidei 
promotore rescribere rati sunt : affirmative quoad validitatem 
expulsis testibus decimoquinto et quadragesimo quinto ex 
processu ordinario et habeantur ut adminiculi testes vigesi-
mus nonus et trigesimus secundus. Die 16 semptembris 1865. 

Fac ta postmodum de praemissis Sanctissimo Domino 
Nostro P I O P A P A E IX. per infrascriptum substitutum secre-
tariae congregationis sacrorum rituum fideli relatione ; San-
ctitas Sua sententiam sacrae congregationis ratam habuit et 
confirmavit. Die 21 iisdem mense et anno. C. ep. Por tuen . 
et s. Rufinae Card. Patrizi S R. C. Praef . D. Bartolini S. R. 
C. secretarius. Josephus Ciccolini substitutus Loco + Sigilli. 

I I I . 

D E C R E T U M . 

Fer ia I I I die 26 septembris 1865. 

Sacra congregatio eminentissimorum ac reverendissi-
morum sanctae romanae Ecclesiae Cardinalium a SANCTIS-
SIMO DOMINO NOSTRO P I O P A P A E I X sanctaque Sede 
apostolica indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque 
proscriptioni, expurgationi, ac permissioni in universa Chri-
stiana republica praepositorum et delegatorum, habita in 
palatio apostolico vaticano, damnavit et damnat, proscripsit 
proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in indicem 
librorum prohibitorum referri mandavit et mandat opera ;  

quae sequuntur : 

Historya Filosofii W Zarysie, seu Lineamenta históriáé 
philosophiae, auctore Alberto Schwgler, ex quarta editione 
germanica in linguam polonicam translata, atque appendice 
de philosophia in Polonia aucta. A. F . K. — Varsaviae, 
1863, in-8°. 

L ' Encyclique du 8 décembre 1864 et la liberté. Adresse 
aux Evêques — Paris, E . Dentu, Libraire-Editeur, 1865. 

Ideal de la humanidad para la vida con introduccion y 
comentarios, por D. Julian Sanz del Rio. — Madrid, imprenta 
de Manuel Galiano, 1860. 

Il sacerdozio è il canchero che rosica il genere umano, 
per Giuli Zimmertzik ; versione dell' originale tedesco. Pr ima 
edizione, 1865. 

Storia ed esame de l ! enciclica e del sillabo dell' 8 dé-
cembre 1864; per 1' abate Antonino Isaia — Torino, 1865. 

Roma papale descritta in una serie di lettere con note 
da L. De Santis. — Firenze, 1865. Deer. s. officii fer. IV 26 
julii 1865. 

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis prae-
dicta opera damnata atque proscripta, quoeumque loco, et 
quoeumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita legere 
vel retinere audeat, sed locorum ordinariis, aut haereticae 
pravitatis inquisitoribus ea tradere teneatur, sub poenis in 
indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO P I O 
P A P A E IX per me infrascriptum S. I. C. a secretis relatis 
S A N C T I T A S SUA decretum probavit, et promulgari prae-
cepit. In quorum fidem, etc. Datum Romae die 30 septembris 
1865. ANTONINUS CARD. D E LUCA s. ind. cong. prae-
fectus Fr . Angelus Vincentius Modena Ord. Praed. s. ind. 
congr. a secretis Loco + Sigilli Die 30 septembris 1865 su-
pradictum decretum affixum et publicatum fuit ad s. Mariae 
super Minervám basilicae principis apostolorum, palatii s. 
officii, curiae Innocentianae valvas, et in aliis consuetis urbis 
locis, per me Aloysium Serafini apost. curs. Philippus Ossani 
Mag. Curs. 

IRODALOM. 
D a s k i r c h l i c h e L e b e n i n V i e n e t c . 

(Vége.) 

A hierarchia élén Bécsben egy érsek áll, egy átalános 
helyettessel, a metropolita káptalanban van egy domprépost, 
domdecán , domeustos , domcantor , domscholasticus, to-
vábbá 11 valóságos és 11 czimzetes kanonok. A belvárosban 
van 11 plébánia, ezek közt egy görög-egyesült. — A külvá-
rosokban van 20 plébánia t. i. három a Lipótvárosban; 3 a 
Landstrasse és Erdberg külvárosokban, 3. Wieden és Matz-
leinsdorfbau ; Laimgrube, Margarethen, Gumpendorf, Ma-
riahilf, Alt-Lerchenfeld, Schottenfeld, sz. Ulrich, és Josef-
stadt külvárosok egy-egy plébániával birnak ; egy Alservor-
stadt és Breitenfeldben, egy Lichtenthai és az ezt környező 
külvárosok számára, és végre Rossau külváros egy plébá-
niával bir. Ezek közöl 2 a barnabiták, 2 a skót benczék 
által administráltatik, a benczék, dominicanusok, keresztes 
vitézek rendje, a kegyes-iskola-atyák, minoriták és a ser-
viták által pedig egy-egy administráltatik. 

Újonnan épült templomok : az altlerchenfeldi és a la-
zaristák által épült schottenfeldi. Az Alservorstadt újonnan 
épült polgárápoldájában szinte van egy nyilványos kápolna. 
Epülő-félben vannak egy uj plebánia-templom Wieden kül-
városban, a fogadalmi-templom, végre egy házi kápolna az u j 
academiai gymnasium számára. — Tervezve van három ple-
bánia-templom a Weisgärber és Breitenfeld külvárosokban, 
továbbá Reinfeld-ben. — Az iskola-nénikék Reindorf-ban 
egy u j kápolnát építtetnek, a lazarista a tyák pedig Otta-
kringben szándékoznak egy uj templomot építtetni. 

A lelkipásztorkodásban résztvevő rendek 1) a skót 
benczék 1158 óta ; 16 plébániát és 2 locáliát birnak egy 
része pedig gymnasiumokban működik. 2) A minoriták 
1224 óta ; 3 zárdával, ezek 3 plébániát és 2 vicariatust lát-
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nak el. 3) A dominicanusok 1226 óta; 1857-ben reformál-
tattak, a templomukkal összekötött plébániában működnek, 
Retzben szinte birnak egy zárdát 4) A barnabiták 1626 
óta; 4 collegiumot, 5 plébániát és 2 localiát birnak. 5) A sz. 
Ferenezrendiek 1451 óta; van 3 zárdájuk és 2 plébániájuk. 
6) A capucinusok 1619 óta két zárdával. 7) A piaristák 
1697 óta; 3 eollegiummal birnak, továbbá egy plébániát lát-
nak el e szerzet tagjai mint tanárok működnek. 8) A ser-
viták 1639 óta; két zárdával s ugyanannyi plébániával, 9) 
a redemptorista congregatio 1820 óta. Megemlitendök még 
a cisterciták sz. keresztben 1134 óta, 8 plébániával és loka-
liával, és Neukloster cistercita zárda Wiener-Neustadtban 6 
plébániát lát el és 2 localiát. Végre a klosterneuburgi Au-
gustinianus zárda 22 plébániával. 

Ujabb időben telepedtek le a jezsuiták Bécsben és 
Kalksburgban, hol egy-egy házat birnak, továbbá a lazaris-
ták szinte két házzal Bécsben és Neudorfban. 

A hitélet ébresztésére 1854 óta egymásután minden 
külvárosi plebánia-templomban, továbbá a városon kivüli 
plébániákban, az udvari- és a dominicátiusok plébániáján a 
redemptoristák és lazaristák által népmissiók tartattak. A 
lazarísta atyák uj templomának consecratiojakor 8 napi, 1863-
ban pedig Hernals-ban a jezsuiták által 14 napi missio tar-
tatottí Ezenfölül a nagyböjtben minden plébánia és zárda 
templomban böjti prédikácziók tartatnak. 

A bécsi tartományi zsinat a lelkipásztorkodásra vo-
natkozólag legüdvösségesebb szabályokat alkotott. 

A nyilványos istenitiszteletet illetőleg mondja, hogy az 
nagy ünnepélylyel tartatik, de az egyházi zenét nagyon vi-
lágiasnak állítja lenni, a nép énekéről kifogást tesz, hogy 
fegyelmetlen, hogy hosszúra húzódik, hogy végre sok az az 
ének. Az egyházi zene emelésére az utólsó években több 
történt, különösen az e czélra alakult társulatok által. 

Bécsben mindennap majd minden templomban egy 
szentmise Oltári-szentség kitételével végeztetik , továbbá 
délután minden plébánia s a legtöbb szerzetes templomok-
ban a lorettoi litánia imádkoztatik. — A 40 órai ajtatosság 
Bécsben egész éven át tart. A májusi ajtatosság 13 év óta 
a legtöbb templomban tartatik, ezen ajtatosságot a jezsuiták 
tár ták először Bécsben 1852-ben. A sz. olvasó naponta nyil-
ványosan imádkoztatik és pedig sz. István dómjában min-
dennap háromszor, úgymint reggeli 7 órakor, déli 12 ' /2 , és 
esteli 6-kor. Az előimádkozó az érseki papneveldének egyik 
kispapja ; nyilványosan imádkoztatik továbbá a dominiká-
nusoknál, ugyszinte a Maria-Stiegen és a lazaristák templo-
mában. A keresztút a lazaristáknál minden pénteken esteli 
7 órakor végeztetik, kivévén május havát és a nagy ünne-
pek nyolczadát, egyébiránt a nagyböjtben a többi templo-
mokban is. 1857 óta sz. István templomában nagypénteken 
12 — 3 óráig különös istenitisztelet tartatik Jézus három 
óráig tartó halálküzdelmének emlékére, továbbá 1863 óta 
ugyanott Jézus gyermekségének tiszteletére advent első 
vasárnapjától vizkeresztig bezárólag minden vasár- és ün-
nepnapon esteli hat órakor istenitisztelet tartatik. September 
8-án Kisasszony napján ünnepélyes fogadalmi körmenet 
tartatik hálaadásul, hogy Bécs városa a dögvésztől megme-
nekült, ugyanazon napon este pedig a mechitarista atyák-

nál. Az urnapi körmenet nagy pompával tartatik Űrnapján 
egyedül a belvárosban, a nyolczad alatti vasárnapon pedig 
a külvárosokban. Nep. sz. János tiszteletére Bécs minden 
vámkapujánál, az uj schottenfeldi ut kivételével, egy sz. Já-
nos kápolna áll, hol minden vasárnap isteni-szolgálat tarta-
tik, különös ünnepélylyel ünnepeltetik e szentnek nyolczada. 
— Grörög-ruthen isteni szolgálat az egyesült görögök szá-
mára sz. Borbála templomában tartatik, örmény isteniszol-
gálat pedig a mechitaristák templomában, különben itt latin 
isteniszolgálat is van. 

Az isteniszolgálatról a tartományi zsinat szinte a leg-
üdvösebbeket rendelte. 

A keresztény hit terjesztésére szolgál mindenek előtt 
a mechitarista congregatio, ezen congregatio czélja missi-
onariusokat képezni s küldeni; ezenfölül következő egy-
letek : 

1) a Leopold-egylet az éjszakamerikai missiók gyá-
molitására. 2) a Maria-egylet a közép-afrikai missiók gyá-
molitására. 3.) A sz. föld generalis commissariatusa, mely éven-
kint a nagyhétben tartott gyűjtések eredményét rendelte-
tésének helyére jut tat ja . 4) A szeplőtlen fogantatásról ne-
vezett egylet, a törökországi s keleti missiók gyámolitására. 
5) A Bonífacius-egylet ; 6) a sz. gyermekség egylete. 

Contemplativ szerzet csak egy van Bécsben t. i. a 
Megváltóról nevezett apáczák egyesülete. Különböző ajtatos 
cselekedetek gyakorlására következő társulatok és ima-
egyletek léteznek : 1) egy társulat a legméltóságosabb Ol-
táriszentség folytonos imádására, és a szegény templomok 
gyámolitására. 2) Jézus sz. szivéről nevezett társulat kettő 
létezik, egyik a saleziánáknál, a másik az egyetemi templom-
ban, ezen utolsóval összeköttetésben van 3) az ima-apostol-
ság. 4) Maria szent és szeplőtlen szivéről nevezett főtársulat 
Maria-Stiegen nevű templomban ; 5) a „szent család"-ról ne-
vezett főtársulat Maria-Stiegenben ; 6) a rozsafüzér-társulat 
a dominicánusoknál ; 7) a „Maria-egyesület" az egyetemi 
templomban ; 8) a szegény lelkek megváltására Maria-Stie-
genben ; 9) a jó halálról czimzett társulatok az egyetemi tem-
plomban; 10) az ifjak szövetsége; 11) a szüzek szövetsége ; 
12) az Ursulinák növendékei közt a Merici sz. Angela czimü 
főtársulat. 

Ezeken kivül, az élő rózsafüzér egylet, sz. József 
czimü ima-egylet, egy maria-zelli egylet, a maria-zelli s más 
kegyhelyekhezi búcsújárások előmozditására. Vannak to-
vábbá egyletek a sz. Ferenezrendiek s dominicánusoknál. 
Megemlítendő még a Severin-egyletnek fáradozása az isteni-
szolgálat és processiok fényének emelésére, továbbá a ke-
resztutak felállításánál, a gyermekek első áldozásánál, az 
évenkinti búcsújárásra Klosterneuburgba stb. 

Az oktatásügyet illetőleg első helyen áll : a hittani kar, 
11 tanszékével, továbbá egy érseki papnevelde, a kispapok 
a tantárgyakat az egyetemen hallgatják. A cs. k. szent 
Ágostonról czimzett felsőbb papnevelő intézet, a birodalom 
minden egyház megyéiből ide ő Fölsége által kinevezett pa-
pokra, s a Pázmány-intézet. Bécsben négy nyilványos gym-
nasium van, kettő ezek közöl szerzetesek kezében. Megem-
lítendő itt a jezsuiták convictusa Kalksburgban 6 osztályos 
gymnasiummal. 

Önálló realiskola Bécsben hat találtatik. Népiskola 



minden plébániában legalább egy. Leányok nevelésére a 
Józsefkülvárosban a cs. k. leánynevelde, és a cs. k. tisztek 
leánygyermekeinek neveldéje Hernalsban létezik. 

Szerzetesek kik neveléssel foglalkoznak : a benczék, 
a piaristák, sz. Ferencz 3 rend. iskolanénék ; „De-notre-
Dame nevezett szegény iskolanénék, a salesiánák, ursuliták, 
a „szegény Jézus gyermekről" nevezett nénikék, az isteni-
megváltó leányai. 

Az irgalmasság cselekedeteivel, különösen a betegek-
kel foglalkoznak : az irgalmas-barátok, az irgalmas-nénék, 
az Erzsébet-szüzek, az isteni-megváltó leányai, sz. Ferencz 
3 rendű nénikéi, a jó pásztorról nevezett apáczák a női 
fegyházat lá t ják el Neudorfban, akiket az orvosi lap héber 
szerkesztője rágalmazott , s emiatt sajtóperben elitéltetett. 

Végre még a következő egyleteket és intézeteket ta-
láljuk Bécsben : 1) a cs. k. árvaházat, 2) a Severin-egyletet 
„a severinum"-árva házzal, 3) a Vincze-egyletet. 4) Az Er-
zsébet-egyletet, 5) a kath. jótékony nők egyletét, 6) a böl-
csődék központi egyletét két bölcsődével, 7) Erzsébet csá-
szárné gyermekkórház-egyletét . 8) a nemes hölgyek egy-
letét, 9) az átalános jótékony egyletet, 10) az elbocsátott 
fegyenczek egyletét, 11) Arimathiai József egyletét, 12) 
Camillus egyletét, 13) a kereskedő segédek ápoldáját, 14) 
Maria-alapitványát, 15) A „Mater misericordiae" czimü 
menhelyet. Megemlítendő a plébánia szegények intézetei. 
Továbbá a legényegylet, sz.-Mihály-társulata, a szeplőtlen 
fogantatásról nevezett egylet, a jó kath. könyvek terjesz-
tésére létező egylet, sz. Vincze olvasó-egylete, végre a Se-
verin-egylettel összeköttetésben áll a művészek köre. 

Winter Ágoston. 

VEGYESEK. 
Magyarország bíboros prímása 540 pozsonyi mérő 

tiszta búzát rendelt kiadatni a perbetei szűkölködő földmives 
gazdáknak , mely nemeslelkü adományban 117 családos 
gazda részesült, s mond forró köszönetet a nagylelkű se-
gélyért. (P. N.) 

Oct. 9-én t. Vámbéry A. a magyar akadémia gyűlésén 
néhány kéziratot és nyomtatványt mutatott be, melyeket, 
mikint a tudósítás hangzik, Közép-Asiából hozott magával. 
„ E kéziratok a dsagatai török-tatár irodalmat tárgyal ják, s 
Európában unicumoknak tekinthetők," igy szól a tudósító. 
V. A. tehát, kinek irni sem volt szabad, kéziratok után ku-
tatott Bokhara-, Khiva-, Samarkandban ; s ki egy alkoránon 
kivül nem hordozhatott mást, kéziratokat szedegetett. S 
ezek unicumok! Elhiszszük, mikint azt is, hogy V. A. volt 
az unicum, aki Samarkandban volt, mivel maga V. A. is 
unicum a maga nemében. 

Pályájá t jelesen futó ,Kalauz a nevelés és oktatás 
terén ' előfizetést hirdet, teljes példányokkal szolgálhatván 
még a folyó félévből. Főt. Sauter Antal szerkesztősége alatt 
minden ajánlásra érdemes lap. 

Lapunk f. félévi 28-ik számában az iskola-tervről ir-
tuk : „Bír juk a jelent , kobozzuk el a jövőt, ez a czél. Szer-
vezték a jelen állapotokat, mikint akar ták , idomítani akar-
j á k a fiatal nemzedék elméjét is, nem tudományra, hanem 
politikai elvök biztosítására." Ezen szavainkra t. Schwarcz 
Gyula, kiben jövő iskolaminister akar rejleni, ha t. Salamon 
F . túl nem szárnyalja, az uj munkájára kiadott előfizetési je-

lentésében nyúj t bizonyítékot, első szava : „a közoktatásügy 
nem paedagogia csupán, hanem valódi politika." 

A pécsi jogakadémia oct, 15-én ünnepélyesen meg-
nyittatott. ,Veni Sancte ' után a jogtanárok a püspök ő nmlga 
kezébe tették le a kath. hitvallást. A terembe lépvén a püs-
pök a tanintézetet megnyitottnak nyilatkoztatta, egyszers-
mind a magyar királyi jogakadémiák előjogaival felruhá-
zottnak mondta. Főt. s ngys Jónás József kanonok, az in-
tézet igazgatója hálát mondott a nmélt. s főt. püspök urnák , 
hogy a Szepessy által alapított akadémiát ismét életre hozta. 
Herczeg Schaumburg-Lippe Adolf, és főt. Jónás József urak 
1000 ftnyi alapítványt tettek le ösztöndijul, az a Baranya-
megyében születettekre, ez a magyar korona alatt élő pol-
gárok fiaira; az a megyénél, ez a káptalannál tétetett le ; 
azt a megye, ezt a püspök és káptalan fogja adományozni, 
erkölcs és szorgalom lesz mindkettőre az érdem. 

A Pécsett fölállitandó tauitónevelde. — Ft . Gauzer J . 
bonyhádi plébános és ker jegyző ur örömmel jelenti, hogy 
a bonyhádi esperesi kerület a völgységi kerületnek a tani-
tóneveldére vonatkozó üdvös inditványát elvben pártolja, 
föntartván magának a szabadságot tetszése szerint az ösz-
szeget meghatározni, melylyel e kerület minden egyes tag ja 
a kivitelhez járulni kiván. — Tolnáról pedig tegnap dél-
után vettük nt. Haragó József ur által azon kedves távirati 
tudósítást, hogy a szegszárdi esperesi kerületnek us. és ft . 
tagjai a tegnapi napon Tolnán tartott őszi gyülésökben a 
fönnevezett völgységi kerületnek életrevaló inditványát elv-
ben pártolják és támogatják. — Tévéiről pedig ma e tudó-
sítást veszszük : A völgységi esperesi kerület öszszes tanítói 
kara f. hó 2-án Kis-Doroghon tartott tanácskozmányban egy, 
Pécsett felálitandó tanitónevelde eszméjét, mint üdvöst nem-
csak elvben pártolja ; hanem ily czélszerü intézet életbelép-
tetését csekély fizetéséhez aránylagos anyagi áldozattal is 
pártolni a legszivesben késznek nyilatkozott. Közli Janosits 
Antal tanácskozmányi jegyző. — Éljenek ! (K.) 

Az öngyilkosságok statisticája a kath. országokra min-
dig kedvező jelenséget mutat, mindenütt pedig a fővárosok 
legnagyobb számot mutatnak. Az oktatás tehát a bűnöket, 
a merényeket nem kevesbíti; még religio is kell az oktatás-
hoz Szászország és Dania minden 10,000 lakosra 30 — 34 
öngyilkost mutat fel, Schleswig 20-at, Poroszország 13-at, 
Francziaország 11-et, Norvégia 10-et, Angolor3zág 7-et, 
Belgium 6-ot, Austria 4-et, Spanyolország 1-et, a pápai álla-
mok pedig minden 100,000-re egyet egy év alatt. Legyen a 
számoknál valaki okosabb. 

Beküldetett hozzánk egy röpirat „Olaszország állami 
átalakulása, különös tekintettel Dél-olaszországra politikai, 
társadalmi, egyházi, és katonai tanulmány" czim alatt, azon 
kéréssel, hogy ezt figyelemre méltassuk. Átfutottuk, s el-
szomorodva letettük. Á politikai rész Cavour-Garibaldi di-
csőítése, a törvényes fejedelmeknek ócsárlása ; a társadalmi 
viszonyok leírása nem más mint a forradalmi factio igazo-
lása, az egyházi rész az engedetlen, a szabadelviiség szine 
alatt forradalmi papoknak kitüntetése ; a katonai rész túlnyo-
mó röpiratban, amit onnan értünk,mert egy volt tüzértiszt irta. 
Ennyit a forradalmi lapok is elmondtak már, az utánbeszélés a 
majmolásnak némi színét viseli. Erőszak nem dicsőség, mivel a 
rabló is megteszi; a rabló pénzt, Garibaldi-Oavour országot 
rabolt ; ennek felismerésére csak józan ész szükséges. A 
hadtani leírás, értekezés, javaslás, előttünk mint avatatlanok 
előtt jelesnek tűnik fel. Kár volt tehát a hadtanban jár tas 
Írónak a politikai, társadalmi, egyházi tárgyalásba eresz-
kedni, s igy a jára t lanságnak ezekben, mint például mit sz. 
Januarius vérével történni szokott csudáról irt, oly bizonyí-
tékait adni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és akluuasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
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T A R T A L O M : IJavi szemle. — Az esztergomi u j 
papnevelde stb. — Egyházi tudósítások. — Szentszéki ha-
tározat. — Vegyesek. 

Havi szemle. 

£ L 

Szem elöjjsiem téve'sztve kath. életünk fő jelen-
ségeit, éles Térelemmel kell kisérnünk felébredt 
hazai életünk mozgalmait, ugyanazt keresve a ha-
zában, mit a világ bármely szögén, a hitet s ennek 
küzdelmeit. Lelket éleszt, szivet döf, mit bárhol 
megpillantunk; de mi történik, mi történjék, mi 
történhetikliazánkban, egyházi s hazafiúi érzelemmel 
kérdjük, fogadjuk. Kivülre tekintünk, hogy épüljünk, 
saját helyzeteinkre, hogy kötelességeinket ismerjük, 
s magunkat, mennyire lehet, utódaink előtt igazol-
juk, Sok bíráink vannak, egen és fülcíön, közelben s 
távolban, jelenleg s jövőben, nevünknek is sokkal 
tartozunk ; ele legtöbbel szent ügyünknek, mely 
reánk bizatott. Szeretjük e hazát, e nemzetet, mely-
nek fiai vagyunk ; de kath. hiten s egyházon kivül 
a hazának, a nemzetnek boldogságát nem ismer-
jük,tehát nem is keressük. Adtak nekünk példát testvé-
reink külföldön az ő nehéz küzdelmeikben; várnak 
tőlünk hasonlót : megfeleltek ők hivatásuknak, égi 
testvéreinkkel, kiknek ma az egész világon hódo-
lunk, várják, mint teljesítjük mink kötelességünket. 
Kértek, imádkozzunk érettök, mint Mózes a hegyen, 
mikor a nép harczolt : imádkoznak ők, mikor mink 
küldetünk a munkára. Vágyódtunk síkra szállani, 
örültünk a sorompók megnyílásán, itt az idő, hogy 
küzdtérre szálljunk, s ösztönszerűleg a be nem gya-
korlott erőnek, a készületlenségnek öntudatában 
remegünk, tekintve a tornyosuló nehézségeket, 
figyelve a nyiladozó eszmeirányzatokra, szemet 
vetve a sikeretlenség háta mögött ólálkodó borzal-
mas esélyekre, rettegünk. Nem az alázatosság, nem 
az igénytelenség, de az okosság félelme ez a haza-
finál, inkább még az egyház fiánál. Örüljön, ki örül-
het, elmébe fogant bizalmában, szerencsés ő, a csa-
lódás keserveit nem óhajtjuk neki; hagyja meg ő 

nekünk a mi félelmeink csalódásainak örömeit. 
Isten vezess ! Isten segits ! 

Országgyűlésünk igazságszolgáltatás nagy tör-
vényszéke lesz. Igazságot követel a birodalmi ka-
pocs az uralkodó ház, s a fejedelem ugyanazonossá-
gában; igazságot a magyar korona önállósága, füg-
getlensége, területi épsége; igazságot eme koronaalatti 
nemzetiségek és társországok ; igazságot a vallási, a 
művelődési, az anyagi stb. érdek. Opus justi ad vi-
tam.1) Sok a seb, sok a panasz, több a követelés, az 
1848-i hirtelenkedés, s nemzetünk, történetünk, saját-
ságos szokásainktól elütő idegen formák sok más bom-
lásokra, sok más hirtelenkedésekre, idegenségekre ad-
tak alkalmat; minden követelést egy válaszszal utasít-
hatunk vissza: várj, respondebit eras justitia mea,2) 
menynyire ártatlan a magyar nemzet mindazokban, 
melyek 1848 után következtek,a közeli hónapok meg-
mutatják. 1861-ben Bécsből Pestről kölcsönös vi-
szonzásul mondatott: ,nincs igazságod'; 1865-ben 
Bécsbe Pestre kölcsönösen küldetik : ,van igazsá-
god, szóljunk, értsük meg egymást, miben van ne-
ked, miben nekem igazságom.' E g y van, kivel a 
magyar nemzet nem igazságoskodik, az apostoli 
király, kinek atyai szeretetével fiúi szeretetünk, 
jobbágyi hódolatunk összeolvad. A birodalom többi 
népeivel kell nekünk igazságoskodni, kikhez minket 
egy ünnepélyes fogadás által a birodalmi kapocs fel-
bonthatatlansága s a fejedelem ugyanazonossága kap-
csol, kikkel függetlenségünkben közös szükségeink, 
kötelességeink vannak. Követelünk mink igazságot, 
követelnek ők is ; szólunk mink előbb, majd fognak 
ők is szólni. A fejedelem szerencsés közvetitő közöt-
tünk. ígértek a birodalmi népeknek igazságot, 
puszta szó maradt minden igéret ; most a fejedelem 
Pesten keres igazságot mindenre ; szerencsések mi, 
lia, mikor saját igazainkat szeretjük, a közös feje-
delmi személy, a közös birodalmi kapocs igazaira 
sem hunyjuk be szemeinket. Szó volt personalis, 
szó volt reális unióról, az egyiket egyik, a másikat 

!) Prov. 10, 16. 
2) Gen. 30, 33. 
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másik kölcsönösen követelte, kölcsönösen tagadta. 
Pedig a fejedelmi személy egysége az egyikre, a 
birodalom szétválhatlansága a másikra figyelmez-
tet. Közös, ugyanazonos a fejedelmi személy, van 
ugyanazonos birodalmi érdek, szükség és köteles-
ség a sanctio pragmatica értelmében. Justitia com-
mutativa, bogy meghatároztassék, mi a közös érdek 
és kötelesség ; justitia distributiva, miképen teljesít-
tessék az. Justitia sancta. Os justi meditabitur sa-
pientiam et lingua ejus loquetur judicium. Qui in 
diebus suis piacúit Deo, et inventus est justus, et in 
tempore iracundiae factus est reconciliatio. Nem 
kiván a magyar nemzet igazságnál egyebet, igazsá-
got magának, igazságot minden birodalmi népek-
nek. Nem kivánja határait terjeszteni, nem vala-
mely népet elnyelni, nem a koronát megfosztani, 
nem a többi birodalmi népek uj alkotmányait aka-
dályozni, csorbitani, gyengíteni, nem támaszkodik 
fegyverekre, nem hivatkozik idegen fejedelmekre, 
egyedül a békés jog az, miről beszél, a békés ta-
nácskozási asztal, hova vágyódik, egyedül igazai 
azok, mik után kiáltozik. Nincs, nem is lesz másban 
ereje, mintsem az igazság és a jog tiszteletében, le-
gyen az a hazában, legyen a hazán kivül, a koro-
nánál, a nemzetnél, vagy egyes nemzetiségnél. Nagy 
a föladat, nehéz a munka, a hazaszeretet SZÍVÓS lesz, 
lassú lesz . . . legyen, csak buzgóan tevékeny is legyen, 
nem pedig tétlenül makacs. Isten vezess! Isten segits! 

Per Deum vera sunt, quae vera sunt, omnia ; 
per Deum justa sunt, quae justa sunt, omnia. Az 
igazság, a jog isteni : justitia de coelo prospexit. 
Jogtalanság, igazságtalanság egyszersmind istente-
lenség is. Tekintsenek a földön szét, keressék az 
igazságot, a kötelességet, a jogot, hacsak nem tekin-
tenek fel az Istenre, egyiket sem lelik meg. Egyik 
követelni fogja, mire a magyar nemzet reá nem áll-
hat, vagy ez meg fogja tagadni, mitó'l a birodalmi 
népek, a magyar korona alatti nemzetiségek el nem 
állhatnak. A non-possumus öt éve után saját 11011-
possumussal sok non-possumus előtt állunk. Csak 
az emberfölöttiekben lehet mondani : non possumus, 
s ahol igazságosan mondatik, ott az ember akaratjá-
tól nem függő, tehát magasabb, égi, isteni köteles-
ség és jog vagyon. Gúnyolódtak utólsó években a 
magyar lapok is egy legmagasztosabb non possumus 
szólamon, feledvén, hogy a magyar korona jogait 
csak ily non possumus tarthatja, tartja fönn, s a ma-
gyarok öt éves viseletét csak ily igazságos non pos-
sumus igazolhatja. IX. Pius szava non possumus, a 
mi nemzeti jogainknak is védelme, s a viselet iga-

zolása volt. Ott van az igazságos non possumus, hol 
az akaratnak szabálya isteni, különben konokság, 
makacsság, csökönös önkény, miről IX. Piust is 
vádolták a gonoszok, kiket ama non possumus súj-
tott. Gúnyolódtak az isteni jog ellen ; pedig kinek 
joga nem isteni, nem is jog az, hanem követelő önkény. 
Ha a kötelesség isteni, a jog is, mely abból született is-
teni: mikint a kötelességről, ugy jogairól sem mondhat 
le. Ez a non possumus. Az isteni jognak szava: 
nolumus, quia velle non possumus ; az önkénykedő 
makacsság szava: non possumus, quia nolumus. A 
fejedelem is, minden jognak védője, kötelességeinek 
öntudatában non-possumust szólhat. Annyi non possu-
mus, annyi igazságnak a szólama, az igazság ki-
szolgáltatása a non-possumusok kielégitése, possumus 
szóval felcserélése. Egyes nemzetek szólama non 
possumus,a birodalom fönállását lehetetlenitették : s 
lia szolgálatot tett egykoron a magyar nemzet a dicső 
uralkodó háznak, mikor I. Rudolfot császári koronára 
segítette; ha szolgálatot tett a birodalmi egységnek, 
mikor Maria Terézia alatt az árulók ellen csatára 
szállt: most ismét a mentő, a visszaállitó hivatását 
teljesítheti a birodalomra és ennek népeire, s meg-
tartván saját jogait, a birodalmi felbonthatatlan ka-
pocsban oly súlyt nyerend, mely nemzetünk méltó-
ságát és hatalmát méltán megilleti. Az igazságra 
igazságosnak kell lenni. Justitia sarkalatos erény, 
de a négy sarkalatos közöl csak egyik, s azért a 
többi háromhoz segélyül kiált. Okosság az értelem-
ben, mérséklet a szenvedélyben, erősség a saját és 
mások igazainak tiszteletében, bevallásában. A vá-
lasztási mozgalmak, melyekben némelyek idétlen 
következetességet keresnek, az ad hoc értekezletek, 
hol a hazának némely fiai ostracismus alá tétetnek, 
mivel négy éven át a rendet föntartották, épen nem 
kecsegtetnek; a gyűlölet, az erőszak rosz tanács-
adó, mikor igazságot kell szolgáltatni. E g y lap mái-
nem is értekezik, hanem dictator hangon szól : Is-
ten mentsen, hogy még a tanácskozások fonala kül-
földre vettessék, hogy a sugalom külföldről vétes-
sék, hogy minden mozzanatnál megfoghatatlan 
nyolcznapos szünetelés tartassék ; — nem személyünk 
az, miért rettegünk, az eseményeknek bátran szembe 
nézve mondjuk : Isten vezess ! Isten segits ! 

De sikerüljön minden, az egy birodalom fel-
bonthatlansága által követelt szükségek, kötelessé-
gek szóalakot nyernek ; melyek a közös ügyek, 
mily határig azok, miképen tárgyaltassanak; kielé-
gíttetnek a magyar korona alatti társországok, nem-
zetiségek igazai; legyen megkoronázott apostoli ki-



rály : közöröm, közvigság fogja boldogítani a sziveket, mink 
elsők fogjuk áldani az irgalmas Istent, a magyarok Nagy-
asszonyát. De fogunk-e a legfontosabb vallásiakban továbbra 
látni ? Elkerülhetlenül, mivel már a koronázási oklevél sok 
titkot fedezett fel akkorára. De legyen bár ezen oklevél 
kedvező, ez még nem törvény, hanem csak elv, melynek 
fejlesztése, formulázása, alkalmazása minden benne rejlő 
kedvezéseket elmosni képes. Állnak ugyan jogaink, mióta a 
nemzet áll, a nemzettel emelkedtünk dicsőségben, hanyat-
lottunk a csapásokban. A sajói, a mohácsi csata épen ugy 
sújtotta az egyházat, mikint a nemzetet, a 17 és 18 századi 
belvillongások pusztították az egyházat, emésztették a nemze-
tet. Ahány püspök elűzetett, ahány templom, vagy monostor 
feldulatott, annyi sebeket kapott a nemzet is ; hét év előtt 
is, ha nagy veszély fenyegette szolgasággal az egyházat a 
fejedelem legjobb szándékai ellen, ép az fenyegette a hazát 
is. Állnak, vesznek jogaink, amint a nemzet emelkedik vagy 
hanyatlik. Ha tehát kedvezésekről szólunk, csak az isteni 
gondviselés kedvezéseit érthetjük, mivel emberek irányában 
csak jogokat követelünk. A nemzet pedig tévedhet is, a képvi-
selők véleménye, mikint egy jeles hazánkfia bevallotta, a nagy 
tárgyakban is lényegesen eltérhet a nemzet többségének 
véleményétől,3) s kik a haza felépítésére küldetnek, lehet, 
hogy annak alapköveit megrendítik, vagy épen kiszedik. 
Ez az, amire távolból figyelünk, nem rettegve az eseménye-
ket, bátran nézve a jövőbe, non calcatur nisi inferior, nem 
akarván szóval megelőzni az eseményeket, elég ha szavakat 
adunk a helyzeteknek, kérdést az elméknek : mit várha-
tunk ? mire építjük várakozásunkat ? — — Isten vezess ! 
Isten segits ! 

Megállapittatnak minden jogok, kielégíttetnek minden 
igazságos követelések ; meghagyatnak-e a mi jogaink sért-
hetlenségökben '? Mi többen vagyunk, mint bármelyik val-
lásos felekezet; mi többen vagyunk, mint a nemkath. fele-
kezetek együtt véve ; mikor igazság után fog kiáltani a ki-
sebb számú felekezet, tiszteltetni fog-e a nemzet nyolczszá-
zados életével összeforrott joga a túlnyomó többségnek a 
nemzetben ? A jog ugyan nem alapszik a többes számban, 
egy embernek joga oly szent mint millióké; de a nemkath. 
felekezeteknél nem fönálló jogokról, hanem uj jogkeresés-
ről, uj jogok megadásáról lesz a szó ; fognak-e a követelők 
a mi szent jogaink határainál megállapodni ? fognak-e birni 
elég erővel a birák, hogy midőn egynek uj jogokat adnak, 
ne sértsék a másiknak már birt jogait ? A jogmegadás, mely 
jogfosztással, jogsértéssel párosul, soha nem alapithat meg 
jogokat ; oly követelés, mely csak jogfosztással elégíttethe-
tik ki, a legjogtalanabb követelés. Mi szólni fogunk arról 
ami van, hogy maradjon a házasságnál, az elválásnál, az 
áttérésnél, az iskolánál, a nevelésnél stb., mások szólni fog-
nak arról ami nincs, hogy meglegyen. A mi szavunk lesz : 
ne sérts, másoké : adj mit nem birtam ; mink : nolumus quia 
non possumus ; ők : possumus quia volumus ; ellenünk jog-
rontásról lesz a szó, ami le nem rontathatik, azoknál joga-
dásról, ami, ha nincs, igazságosan meg nem adathatik. Ki-
örökités és behelyezés lesz a mi kérdésünk. Ha oly dolgo-
kat kérnek, melyek jogainkat nem sértik, ha oly módokat 
hoznak fel, melyek a nemzet életével kezdettől összeforrott 

3 ) P . Napló 240 sz. 19 oct. 1865. 

kath. egyház rontására nem vezetnek, legyenek biztosak, 
óhajtásaikat szavunk fojtogatni nem fogja. Ellenszenv min-
ket nem vezérel, csak önjogaink, kötelességeink tisztelete 
uralkodik rajtunk. Mink tisztelünk mindent, amire másnak 
jogczime van, nem zaklattuk, nem fárasztottuk mi soha or-
szággyűléseinket követelésekkel, mások fárasztottak min-
ket támadással ; de ma, ha a vallási kérdésekben jogokról 
lesz szó, ezekről csak mink szólhatunk, mások nem jogok-
ról, hanem jogkövetelésről fognak szónokolni. Mondja bár 
magát valaki közülünk liberálisnak, mihelyt a vallásos, az 
oktatás- a nevelés- stb. ügyek szőnyegre jönnek, szükség-
képen conservativ lesz, fönn akarván tartani, ami már meg-
van, hacsak nem akarja kötelességeit gyáván elárulni. Mit 
várunk ? Nem előzzük meg szóval az eseményeket, nem ret-
tegünk az eseményektől, ringassa, ringattassa magát álmok-
ban, akinek tetszik, mi bátran nézünk a jövőbe, elég ha 
érintjük az elméket. Isten vezess ! Isten segits ! 

Mondatott, mondatik, hogy a kath. érdek jelesen van 
képviselve országgyűlésünkön, miután ottan ülnek püspö-
keink, más vallások fejei pedig nincsenek ott. Mink, tekintve 
a helyzetet, mondjuk, hogy a kath. érdek majdnem semmi-
képen sincs képviselve ; a többi vallások, habár hivatalos 
fejeik nem is ülnek a törvényhozók között, tízszeresen erő-
sebb elemmel vannak képviselve. Az alsó- a felsőháznak 
minden prot. tagja saját vallásos érdekének első püspöki 
szónoka; 1861-ben a nemkath. képviselők száma, igen meg-
fogható esetlegességgel többségben volt ; de ha ily kiszámí-
tott esetlegesség nem is volna, túlnyomó többségre emelnék 
őket a szabadelvű, a szótalan kath. képviselők, s a mi egy 
szavunkra tizet állithatnak ellenünk ; de ha ez sem volna, 
döntő erőre emeli őket az egész magyar politika, mely gyö-
kerestől magostól egészen protestáns. Ez a mi erőtlenségünk-
nek egész titka, melyből a legnagyobb buzgalom mellett 
egy század alatt sem emelkedhetnénk föl. „A legnagyobb 
buzgalom mellett" ! . . . Nem regéljük történetét, nem tag-
laljuk ezen állapotnak szülőokait, szüleményeit sem akar juk 
szóval megelőzni, elég az elméket érinteni, hogy ha volt va-
laha országgyűléseinken a kath. érdek, ugy amint kell, kép-
viselve, ma nincsen, ma már csak jelenlegi erőtelenségünk 
van ott képviselve erős férfiak, nagy elmék, szilárd jellemek 
által ugyan, de mindig gyenge számban. Mit várjunk az 
igazságszolgáltatás e nagy törvényszékén ? Várunk, habár 
nem attól, akitől várni jogunk volna, hanem attól, kire min-
den dicsőségeink emlékeztetnek. Épül az Isten városa scalpri 
salubris ictibus et tunsione plurima ; azért mondjuk : Isten 
vezess ! Isten segits ! 

,Protestáns politika gyökerestől magostól,' elég dicső-
ség másokra, hogy ez a nemzet politikája. Dicsőség, mikint 
Európára, hogy diplomatiája, nemzetközi joga, államtana, 
pénzügye gyökerestől magostól forradalmi. Tény, melynek 
fejtegetése messze vezetne ; elég itt, hogy mákszemnyit sem 
tagadjuk. Hogyan be ne vallanók, ha oct. 11-én a brüsseli 
városház homlokzatán, mikor Verhaegen szobra leleplezte-
tett, olvastatott: „plus de dogmes, plus de Messie," nem kell 
dogma, nem kell Messiás '? Os Roma is eltűrt minden istene-
ket, egyetlen Isten volt Krisztus Jézus, kit nem tűrt . 
Mikor Romában valamely isten a Panthêonba helyeztetett, 
csak a senatus szavazatjával történhetett ; kapott tiszteletet 
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Jupiter, mert elismerte a senatus felsöbbségi jogát maga fö-
lött, a hódolatokat az ö első hódolatának áráu a dea Roma 
előtt vásárolta meg. Krisztus Jézus nem ismerte a dea Ro-
mát, sem a népkirályból lett népistent, hódolatot nem ajánlott, 
hanem követelt, engedelemért nem könyörgött, hanem en-
gedelmességet parancsolt. Tertullianus emliti, hogy Tibe-
rius Jézus Krisztust, hogy Pantbéonba tétessék, a senatus 
szavazatja alá akarta bocsátani ; különcz ötletétől elállott. 
Megtűr a mai államtan, mely nem más mint a nép- s állam-
isten régi elmélete, minden vallást kivéve a katholikust, 
mert függetlenségével nem illik be a mai államtan keretébe. 
Azért pusztítja a forradalom a kath. országokat is. Birja a 
prot. államokat nyugalomban, nem birja a kath. országokat, 
ide tör, ide vonul, hol még nem hódított, ottan akar hódítani. 
Romboló erő ő, oda megy, hol még van mit rombolni. Dia-
bolus, quos possidet, non tentât ; fera persequimur animantia, 
alimus domestica. A kath. országok nyomorainak, forradalmi 
hányattatásainak titka előttünk nem titok. A forradalom 
.czélja lényegesen katholiku3-ellenes, ő czélját keresi. Hol 
volt inkább kath. ország, mint Magyarország? hol volt ka-
tholikusabb alkotmány mint szent Istváné, szent Lászlóé ? 
alig van is ország, hol szívósabb ellenállást tapasztalt volna ; 
tarditatem temporis gravitate compensabit ? Ha tehát valaki 
örül a kath. országok nemkath politikáján, dicsekszik or-
szággyűlésünk képviseleti többségével , megengedi, hogy 
elfordulva a történtek fölötti meddő örömétől, mélyebbre 
hatolt hazafiságunk érzelmében a nemzet fölött a mai imát 
mondjuk el : „et vos beata per novem distincta gyros 
agmina ! antiqua cum praesentibus futura damna pellite ! !" 

Az esztergomi uj papnevelde stb. 
(Vége.) 

Biboros főpapunk 80 éve daczára ezen egy óráig tartó 
remek beszédét, — mely külön nyomtatva is átadatott az 
utóvilág századainak — szemüveg használata nélkül, sa-
ját kéziratából, oly fiatal tűzzel adta elő, hogy többszörösen 
lelkes éljenekkel félbeszakasztatnék, s a diszes hallgatóság 
a biboros szónok iránti mély hódolatát amily bensöleg, ép 
oly magasztaló szavakkal nyilvánitá. 

E kitűnő alkalmi szózat után középre álla ngys. és főt, 
Zalka János neveidei kormányzó ur, s az intézet részéről 
— melyhez mindazon jelenlévők is szivből csatlakoztunk, 
kik az egyházi nevelés fontosságának méltánylóinak valljuk 
magunkat — a következő nagy hatással felhangoztatott dicső 
szózattal zárta be az ünnepélyt: 

Eminentissime ect ! 
Quod ante tria saecula unus inelytorum praedecesso-

rum em. vestrae videre cupivit et universa archidioecesis 
nostra anhelis exoptavit votis, hodierna die in effectum de-
ductum est. Seminarium s. Stephani, comité seminario B. 
Mariae Virginia, consedit in latere montis, in quo adorave-
runt patres nostri. Amodo jam juvenes, qui Deo Trino vitám 
totam et mortem, omnemque suam consecrarunt sortéin, co-
ram oculis praesulis sui et métropolitain capituli educabuntur 
et instituentur, et in domo hac templo vicina, ceu quaedam 
militia templi praeparabuntur ad proelianda justa pro Deo 
certamina. Milites templi militabunt sub vexillo cui in-
scriptum erat. „Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo 

dag lor iam:" sic etiam juvenes hi nihil quaerent nisi gló-
riám Dei. 

In instituto hodie aperto et inaugurato bona em. vestrae 
venia, ego exiguus ejusdem rector hisce occipio jam meum 
munus aperiendo labia mea ad celebrandam omnipotentis 
Dei majestatem : 

Regi saeculorum immortali et invisibili soli Deo honor 
sit et gloria ! Posthaec hodiernae solemnitatis et laetitiae ra-
tio exigere videtur, ut dum em. vestrae pro paternis curis et 
fatigiis cernui hisce gratias agimus, animabus vero piorum 
fundatorum et benefactorum requiem sempiternam in luce 
sanctorum precamur, eorum etiam memores simus, quos in 
republica sacra et civili summi habemus. Quapropter vos 
adstantes fratres charissimi una mecum queso Dei omnipo-
tentis misericordiam invocate, ut beatissimum Patrem Pium 
IX, pontificem summum, verum Christi in terris Vicarium, 
quem pie laudant populi per orbem; qui inter minaces pro-
cellas, luctantes ventos tempestatesque sonoras suavi repri-
mit imperio; qui frustra ringentibus terra marique adversa-
riis, cadentibus licet a latere ejus mille, et decern millibus a 
dextris ejus, confidens in firmitate petrae, petra autem est 
Christus — in medio tempestatis triumphator procedit, et in 
protectione Dei coeli tutus commoratur, — Optimum hunc 
patrem pro gloria s. sui nominis, emolumento Ecclesiae, pro 
pace et concordia totius Europae, solatio bonorum, pro con-
fusione et emendatione malorum, incolumein conservet et 
sospitem quam diutissime, ut super serpentes illos et basili-
scos ambulet, et conculcet capita leonum et draconum. Vivat ! 

Augustissimo imperátori, regi apostolico Francisco 
Josepho I. Domino Nostro Clementissimo, pio cath. Ecclesiae 
primogenito, qui patriam nostram nutanter erexit, fere col-
lapsam instauravit, pene mortuam resuscitare pergit, terrae 
principi venerando regnum securum, domum tutam, senatum 
fidelem, exercitus fortes, amorem populorum, coronam immar-
cescibilem, gloriam immortalem ! — Excellentissimo ac re-
verendissimo ar. eppo et Nuncio apostolico, qui in amplissimo 
imperio Austriaco partes SS Patris sustinet; in quo bonitas 
Suae Sanctitatis mira suavitate resplendet, qui diligit gentem 
nostram et sui in nos boni affectus saepe jam luculenta dedit 
testimonia; qui ante undecim menses Strigonii moratus ur-
bem nostram praesentia, corda sui desiderio implevit — 
omnigenam benedictionem et prosperitatem ! 

Sacerrimis antistitibus hie praesentibus fidei cath. ze-
losis propagatoribus, disciplinae sacrae strenuis custodibus, 
animarum pretioso sanguine Christi redemptarum pastoribus 
vigilantissimis auxilium a Domino et coelestium donorum abun-
dantiam Ad multos annos ! 

Inclytis viris qui in republica civili conspicuis fulgent 
honoribus, quive sua praesentia solemnitatem hodiernam mi-
rum quantum auxerunt — spiritum consilii et fortitudinis 
ac amplam pro fatigiis in rebus patriae exantlatis retribu-
tionem! 

Venerabili capitulo Strigoniensi curatori ac tutori se-
minarii nostri, capitulorum deputatis, sacris curionibus cete-
risque inclytis hospitibus magnas gratias, multos annos ! 
Vivant ! 

Erre a nagy közönség ünnepi örömhangulattal szét-
oszlott, ő eminentiája pedig magas vendégeivel a nap je-
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lességéhez illő (duplica —) ebédhez ült kis papokat meglá-
togatni, s a vidor fiatalsághoz étkezésök közt atyai kegyes-
ségü szavakat intézni méltóztattak. Délutáni 1 óra u tán fő-
papjaink huszárok előlovaglása, harang- és mozsárzugás, és 
a nép üdvkiáltásai közt diszfogataikon az érseki palotába 
tértek, hol 2 órakor 104 személyre díszebéd tartatott , mely-
nek élénkségét a katonai zenekar válogatott darabokkal ne-
velte mindaddig, mig a szebbnél-szebb áldomás-szózatok nem 
emelkedtek fel, első, ki felállásra lelkesite bennünket, volt 
nuncius ő nmlga, ki jeles latinsággal ő szentségét, s k ik vele 
lélekben mindig egyek valának, a nemes magyar nemzetet 
és biboros főpapját üdvözlé. *) Nyomban ő emja ö cs. kir . 
ap. Fölségének hódolt üdvpohárral, és szűnni nem akaró él-
j enek és ágyumoraj hasogatták az egeket ; majd a nuncius 
ő exja és az egyházi és világi résztvevőkért ürittetett egy-
egy billikom, azután szót emelt a carthagói érsek Hajnald ő 
exja, és demosthenesi lelket, szivet gyújtó ékesszóllással él-
tette a naphősét ő eminentiáját ; majd az esztergomi főkáp-
talan nevében b. Feke te Mihály nagyprépost, a pozsonyi káp-
talan részéről Schumichrast Mihály és Miksik Imre, s a n. 
szombati káptalanéról Homoky József kanonok urak, s a 

*) „Laetissima est dies haec, solemnis, memorabilis, in qua venera-
biles episcopi, reverendissimi canonici, sacerdotes et amplissimi viri unde-
quaque convenerunt, ut novissimum operum emmi primatis oculis usur-
pent, dignis que Iaudibus celebreut. Ego quoque summi pontificis nuncius 
veneratione, et peculiari necessitudine motus, tantae industriae et apo-
stolico zelo emmi principis publicum debeo reddere testimonium. 

Maxime quidem laetor, quod eramus primas divinis scripturis sem-
per animo insistens, et optime sciens, Samuelem in circuitu templi moran-
tem a Deo esse vocatum, sollicite et ipse curaverit, ut Samueles novelli 
domum habeant prope templum, atque ita absolutum sit opus summi sacer-
dotis, qui instauravit ecclesiam, aedificavit templum. 

Saluto itaque ego primus nobilissimam hanc domum, quae auspiciis 
emmi principis ad honorem perri l lustr ishungaraegentis exsurgit, ubi inven-
tus ecclesiastica optimis imbuta studiis, scholisqueedocta catholicam fidem 
et disciplinam verbo et opere postea populum docebit. 

Saluto hanc civitatem in monte positam, quam furor inimicorum 
non tanget ; hunc hortum conclusum, in quo electum semen ab optimo 
cultore satum pulcherrimos flores, fructusque afférét suavissimos, dignos 
terra benefica, ex qua gignuntur ; dignos educatorum solertia ; dignos 
altissimo fine cui destinantur. 

Salutent, et una mecum laetentur omnes illustrissimi et amplissimi 
viri liic adstantes, mecumque méritas emmo principi agant gratias, qui 
excitandis aedibus seminarii intentus, ecclesiae Srigoniensi incrementum, 
et rei catholicae praebuit augmentum. 

Laetabi tur etiam summus pontifex, cui referre non omittam, quae 
rursus invisens hanc illustrem plagam, oculis vidi, et auribus audivi. Di-
cam, quanti fiat hoc religionis monimentum apud nobilissimam gentem hun-
garam, quae quantum cultissima est, tantum eminenter catholica ; quan-
tum devota Augustissimo imperátori et regi apostolico, tantum summo 
pontifici, omnium fidelium patri addictissima. Gaudio equidem superabun-
d a n t Beatissimus Pater , qui praedecessorum suorum exempla secutus, sic-
ut in luctu gentis hungaricae lúgot, ita in exsultatione eius exsultat. Non 
dubito, quin et paierais summi pontificis in Hungáriám studiis generosus 
quoque Hungarorum animus apprime respondeat. 

Quodsi nobilis haec gens, occurrente discrimine regis sui in patr iae 
obsequium currens, celeberrima ilia verba dixit : „Moriamur pro rege 
nostro," certe ad religionem tuendam insurgens, in discrimine Sanctissimi 
Patr is unanimiter clamabit : .,Moriamur pro pontifice nostro !" 

Ut denique solemnia huius diei splendidissima, laetissima quoque 
évadant : animo concordi dicamus, ut magnauimus princeps, qui tanta be-
nevolentia et sollicitudine regnum hungaricum prosequitur, Augustissimus 
Imperator et rex apostolicus lougaevus et incolumis vivat ! 

Vivat etiam Emmus Cardinalis Primas, e t tamdiu vivat, ut ad multos 
annoscopiosissimos fructus suorumoperum videat ,et colligat. Vivat! (P. H.) 

lelkipásztorkodó papság nevében Sujánszky Antal prépost 
és pesti pleb. ur szónokoltak, s ez ünnepi áldomások a jeles 
vendégek szívveréseit hallhatókká, s éljeneiket oly hatalma-
sokká varázsolták, hogy szinte az ablakok rengtek az öröm 
kitöréseikor. Ez valóban hatalmas egy áldomás vala ! 

4 órakor hagytuk el a táblát, minden vendég mara-
dandó emléket is vön magával, s pedig szivében a kegyelmes 
házi ur iránti forróbb szeretetet ; és kezében ama 3 rendbeli 
versezetet, melyet az u j papnevelde felszentelése alkalmából 
ő eminentiája tiszteletére ugyanazon nevelde Sárváry 
András áldozár részéről közöltettek ; nem különben 1 költe-
mény ugyan Sárvárytól IX. Pius szentséges a tyánk koro-
názása XX-dik évnapjára. — 

Különösen ki kell emelnünk egy becses emlék-nyom-
tatványt, mely ez úttal ő eminentiája költségén ily czim 
alatt igen díszesen kiadatott: „Constitutiones synodales Almae 
Ecclesiae Strigoniensis A. D. MCCCCL. quas cum ab Emi-
nentissimo Cardinale Pr . Primate R. H. J . B. Scitovszky E . 
M. S- Archi-Episcopo VI I I Idus octobris inaugurarentur 
aedes antiquissimi Seminarii S. Stephani cum Mariano con-
iuncti, ad fidem vetusti libri Bibliotheciae Caes. Vindobonen-
sis edidit Proemio instruxit notisque illustravit Josephus 
Dankó E. M S. Canonicus honorarius." Folio 35 lap. 

Este 6 órakor az u j neveidében szavallati-ének-akade-
mia volt, melyre ő emjával magas vendégei is megjelentek, 
s a díszteremben helyt foglalva, szinte 8 óráig a növendék 
papok következő előadásait élvezettel végig hallgatni mél-
tóztattak : 1. Salutatio DD. hospitum; beszéd Tre t ter Má-
tyástól. 2. Orate Deum Enek . Dallamát szerzé Seyler Ká-
roly. 3 Az apostoli királyok érdemei a nevelés és oktatás 
ügye körül. Beszéd Klimstein Józseftől. 4. Néphymnu3. 5 
Merita Aepporum Strig. de scientiis et educatione. Beszéd 
Podhragyay Páltól. 6. Föl Sionra. Ének. Dallama Seyler 
Károlytól. 7. Oláh Miklós, latin költemény Fehérváry Fe-
rencztöl, szavalja Vincze károly. 8. Pápa-hymnus. — A sza-
valmányok és az összhangzólag szépen éneklő növendékség 
működése a köztetszést megnyerték. 

Evvel az avatási ünnepély befejeztetett , és pedig mél-
tóság-teljesen és lelkesen. E nap egyházi történetünk egy 
szép lapját képezendi, mely Scitovszky bibornok-primás ne-
vével, bámulandó müveivel, papsága és hívei hü ragaszko-
dásával a magyar egyházat a legkésőbb korban is dicsőség-
gel, áldással örökitendi. 

Majer István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs ap. kir . Fölsége a győri székeskáptalannál következő foko-

zatos előléptetést legkegyelmesebben helybenhagyni méltóztatott : Pu tz ol-
vasó-, Sterne Ferdinánd éneklő-, Szerdahelyi Antalőrkanonokká, Hauszer 
Fábián székesegyházi, Zerpák János soproni, Nogáll Károly mosoni, 
Winterl Antal lócsi, Mayerhofer János komáromi főesperessé. 

U J - B R I T T A N I A , (Missiói tudósítások.) íme ez egész 
élete hónapokon át egy hitküldérnek a pusztaságban, vagy 
setét erdőink közepette. Mit mondjak az élelemről ? hal és 
mindig csak hal ; igaz, hogy különféle nemű, de ne feledd 
barátom, hogy nincs más hozzá semmi adalék — étvágyun-
kon kivül, még kenyér sem. IIa igaz, hogy a hal mártást 
kiván, még igazabb, hogy enélkül semmit sem ér Néha néha 
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ezen eledelt felváltja a hús, de minő hús ? Olykor félig érett 
burgonyát és répát kapunk, ez az egyedüli termény, mit föl-
dünk ád. Most hogy elmondtam konyhánk, életkamaránk tar-
talmát, állítsad, hogy mi nem böjtölünk folyton remete módra. 
Távol legyen azonban tőlem panaszolkodni ; boldognak ér-
zem magam, ott levén, hol Isten akarja. A küldér nem min-
dig marad állomásán, hol a vadak időről időre meglátogat-
ják , olykor ő meglátogatja őket, és ekkor kényszerül az ő 
módjuk szerint élni. Könnyen felfogható, mily nehézségekkel 
já r az utazás oly országban, hol európai közlekedési 
eszközeink nem használhatók." Petitot atya levele érdekes 
részleteket tartalmaz emez utazási módról az éjszaki 
vidéken. 

„October hava volt — igy ir — midőn Bocitaine test-
vérünkkel, és 4 vademberrel megindultunk. Két szánx-a rak-
tuk holminkat, melyek mindegyike 4 kutya által vonatott. 
Indiai módra mentünk. Elől egy vad utat mutatva a kutyák-
nak, utánok a szán, végre mi. Tudod, mi a gyalogolás még 
rendes franczia utainkon is, ha egy nap 15 — 16 órát kell 
menni, nem aludni többet 4—5 óránál, nem élni mással, 
mint kenyérrel és sajttal, és inni vizet, s az utat Marseilletől 
teszem Párisig folytatni szakadatlanul. í tél j tehát egy ut fa-
radalmairól, melyet 50 foknyi (Fahrenheit) hideg mellett 
vastag hóval fedett vad vidéken tettünk. Menni, vagyis in-
kább futnom kellett jobbról balra, balról jobbra hajlongva 
és mozogva. Mesének tarthatnád, ha azon elhagyatottságot 
festem, mely itt uralg. Végtelen rónán végig haladni, hol a 
legcsipősebb szél napokon át hordja a finom havat szemedbe, 
végnélküli láthatárt szemlélni, mely előtted futni látszik, 
minduntalan hóban sülyedni, ijesztő jelenet, ha először lát-
juk . Két óra van éjfél után, a vezető jelt ád, a theát meg-
csinálják, megiszszuk, azután indulás. Az éjszaki szél, mely 
elveszi szemünk világát, és a gyors haladás folytonos néma-
ságban tartanak. Setét van, mint éjjel, nem tudjuk, merre 
járunk, de vezetőnk tudja, mert a szél iránya neki utmutató. 
Ö folyton szalad, olyannyira, hogy nemcsak nem halljuk, de 
nem is látjuk, és kutyáink nélkül, kik nyomai után indulnak, 
el lennénk veszve. — A nap mely 10-11 óra felé tűnik fel, 
némi vigaszt hoz. Valóban kellemetlen folyton setétben járni 
ingadozva minden lépten nyomon. A nap emelkedése folytán 
földet látunk, egy órai nyugalom adatik, mely alatt meg-
eszszük a nyersen füstölt húst, és egykét csésze theát iszunk, 
azután folytatjuk az utat este hat óráig, azaz 3—4 óráig 
naplenyugta után, mert a nap csak 4 óráig van fönt. 15 
órát gyalogoltunk, de a nyugodalmat ujabb fáradalmak elő-
zik meg. 

Mialatt a küldér, mint a csapat legméltóbbika üreget 
váj a kemény hóban, a többi útitárs a lelhető és levágott 
fenyőfákból roppant tüzet rak, mely nélkül éjen át megfagy-
nánk. A holmit a szekérből lerakják, medvebőrök és más 
meleg takarók kitétetnek, ha a szél fúj , a verem fölé még a 
sátortető egy neme alkalmaztatik, ha pedig csendes az idő, 
ez elmarad. Az esteli után, mely füstölt hús- és theából áll, 
begöngyölgetjük magunkat takaróinkba, szorosan egymás 
mellé fekszünk, kutyáinkat összehivjuk és elalszunk 55 fok-
nyi (Fahrenh.) hideg mellett. Azaz, hogy ez igy történik 
azoknál, akik megszokták, mert az ujoncz, minő én val ék, 
első éjjel nem alszik semmit. Képzelődésem, a nap szenve-

dései és a szomorú kép, mely előttem állott, aludni nem en-
gedtek. A megdermedéstőli félelem hideg lázat okoztak. 
Sokszor felkeltem, egészen a tűz mellé feküdtem, úgyhogy 
öltözetem majd megégett, és én mégis jéghideget éreztem. 
Vezetőm ezalatt mély álomba borult, és borzasztóan hor-
tyogott. Ezen emberek módfelett bővelkednek természetes 
meleggel. 

Hanem az ember mindenhez megszokik , harmadnap 
úgy szaladtam mint a vad, visszatérésem azonban majdnem 
végzetes kimenetelű volt. Elindultam egy skótcziai vendég-
lőssel, ki a Hudson öböl társulatának szolgálatában állott, 
mely társulat a roppant területii Uj-Brittaniában állomáso-
kat rendezett kereskedelmi érdekben. Nem szerettem az 
utóisók között maradni, vagy követni a sokszor lassabban 
haladó kutyákat, élére állottam azért karavánunknak a vad 
mellé, ki az utat jelelte. Apró lábaim versenyeztek a vörös 
bőrű Bindislini-ével, ki a terület legnagyobb és legszebb 
embere, ki azonban nálamnál is kevésbé ismerte a vidéket, 
mert erre nem járt soha. A harmadik nap reggelén 1 órakor 
indultunk meg. Setét volt, mint egy veremben, uj hold volt, 
egy csillag sem tündökölt a láthatáron, a hó pedig sürün 
esett, s a szél erősen fujt . Elől voltam szokás szerint. Két 
német mértföldet kellett megtenni reggeli előtt. Eltévedtünk. 
Ilyenkor setétben és havazás alatt az ember rendesen kör-
ben jár, melyből nem tud kibontakozni, ami velünk is meg-
történt. A szél megfordult, mondom Bindislininek, hátunk 
mögött van. Az nem szólt semmit, hanem hirtelen ledobja 
magát a földre, fülét a hó fölé tartja, ha nem hallja-e a léptek 
zaját. Biztos levén arról, hogy a karaván nem követ ben-
nünket, azon ösztönszerű biztonsággal, mely e vadakat jel-
lemzi, megfordult, balra mutat kezével, mondván: itt a föld. 
Már egy óra óta a jéggel fedett tón voltunk. Midőn láttam 
azon határozottságot, melylyel emberem balra tartott, követ-
tem. Roppant nehézségek között haladtunk a jégdombokon 
át, sokszor hasig estünk a hóba, mely tegnap óta esett, és 
még meg nem keményedett egészen. Betüszerint hóval vol-
tunk befedve, hajunk, szakálunk, szemöldökünk jéggé vál-
toztatva. Csak az nap este akadtunk ismét társainkra." — 

Ugyanezen Petitot atya az athabaskai vicariatus leg-
éjszakibb részein aratott hitküldéri sikerről imigy ir s. Mi-
chel-ből jun. 22. 1864. „Főtiszt, uram ! Egy hónapja, hogy 
visszatértem a Takwel-Ottinés-k hazájából, mely a nagy med-
vék tava, a Cooperminei folyam, és jeges tenger közt fekszik. 
Isten meglátogatni méltóztatott e szegény indiánokat, és csu-
dálatos tanulékonyságot lelt bennök, ők maguk jöttek 12 napi 
útra, hogy meglátogassák a missionáriusokat. Daczára azon 
kevés időnek, melylyel rendelkezem, sietek tudósitani nagy-
ságodat missióm sikeréről, az eszközlött jóról ugy mint az 
akadályokról és szenvedésekről, melyeket tűrni kénytelen 
valék. April 12-én sz. József állomásáról sz. Mihály állomá-
sára indultam, mely utóbbi szintén a sclavok nagy tava mel-
lett van, de 140 angol mértföldnyire távol az elsőtől. April 
15-én érkeztem meg, és azonnal megkezdtem a szentgya-
korlatokat a Litchaure törzs embereivel, kik Rati erődöt 
meg szoktak látogatni ; e gyakorlatok három hétig tartottak 
szünet nélkül azon napig, melyen a Takwel-Ottiné törzs lá-
togatására mentem. Május hatodikán t. i. ezek főnöke az 
erődbe jött azon szándékkal, hogy a küldért magokkal vi-
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gyek. A vár parancsnokától engedelmet kértek, ki azt vá-
laszolta, hogy tökéletesen szabad vagyok, mire hozzám 
jöttek rábirandók engem, hogy velők menjek. A szegények 
sorsa mélyen meghatott , mert néhány fiatalabb embert 
kivéve, a nép nagyobb része papot, de még fehér arczot 
sem látott. Azok kik közölök az erődbe szoktak jönni, hogy 
vadak bőreivel vásárt csináljanak, és kiknek 8 —12 napi 
utat kell tenniök, élelmi szerek hiányában soká el nem ma-
radhatnak, és amint az alku megköttetett, visszatérnek 
anélkül, hogy a küldérnek ideje volna őket oktatni, vagy 
meg is keresztelni. Kijelentettem azért, hogy velők menen-
dek, ámbár az erődben is visszatartóztattak. Kötelességem 
volt kitűzni a kereszt sz. fáját ott, hol még kitűzve nem 
volt. A vadak kíséretében maj. 9-én megindultam. Május 
hava, mely oly szép Francziaországban, itt nem különbözik 
a téli hónapoktól, j ég boritja még a folyókat és tavakat. A 
Takwell-Ottiné törzse négy részre oszlik saját független 
főnökeik alatt. Miután együtt akartam őket látni, két vadat 
előre küldtem azon meghagyással, hogy gyűjtsék össze 
mindnyájokat a Sémitié tava környékén. Elérkezvén a ki-
tűzött helyre, senkit sem találtunk, azért még két napig 
tovább folytattuk utunkat. Élelmi szereink fogytán voltak. A 
második nap estéjén, mely hetedike volt már utunknak, 
puskalövéseket hallottunk a távolból, és kevéssel utóbb kö-
rül voltam véve egy piszkos, utálatos csordától. Ezen sze-
gények fehér embert még nem láttak, képzelheti, mennyire 
bámultak rajtam. Egész személyem részletes vizsgának 
tárgya volt, bámulták ruhám hosszúságát, alakját, szakál-
lomat stb; de amit legnagyobb figyelemre méltattak, az 
keresztem volt. Örömmel vettem észre, mily nagy tisztelet-
nek tárgya a kereszt e vadnépek között. Mellükön, hátukon, 
tőreik fogóján, stb. mindenütt kereszt, különféle alakú, és 
anyagú. Üdvkiáltásokkal és lövésekkel fogadtak, azután 
kezet kellett szoritani mindegyikkel, megáldani gyermekei-
ket, és betegjeiket, olyannyira boldogok voltak, hogy pap 
van közöttök. „Testvérem, — szóla hozzám egy öreg — 
soha nem láttalak, nem láttam a francziák házait (az erődöt,) 
sem az imádkozókat (papokat) ; de rég ideje már, hogy sze-
retlek." 

IJtnak indultunk, hogy a Tarwkatie tava part ján el-
helyezkedjünk. Furcsa látvány volt nézni a szánok hosszú 
sorát, a vadembereket és kutyákat indiai vonalban. A hely 
ki levén tűzve, munkához láttak, a hamar készült bódék 
rövid idő alatt meglettek. Nekem is készítettek elég tágas 
kunyhót. Két felfordított szánból oltárt készítettem, melyet 
alkalomszerüleg szalagokkal és galyakkal felékesítettünk. 
Lakom egyetlen egy osztálya felváltva szállás, konyha, al-
vóterem és kápolna volt. Első két nap szerencsés voltam 
150 gyermeket megkeresztelhetni, és két beteget, kiknek 
egyike másnap meghalt. Ugy látszik, csak az áldozár jöttét 
várta, hogy búcsút vegyen e világtól, szerencsésnek érezvén 
magát, hogy a keresztség által jogot nyert a mennyei üd-
vösségre. Azon három tanításon kivül is, melyet mindennap 
tartani szoktam, folyton beszélnem kellett, ugyanazon tár-
gyakat ismételvén, mert ezen indiaiak igen tökéletlen felfo-
gással birnak, emlékező tehetségök is igen gyenge, nem 
tar t ják meg abban a fő hitigazságokat sem. (Folyt.) 

Szentszéki határozat. 
I. 

R e s p o n s u m S a c r a e P o e n i t e n t i a r i a e Ro-
m a n a e. 

Eminentissime princeps ! Quidam sacerdotes Belgii et 
Hollandiae ad tranquillitatem conscientiae suae et ad certain 
fidelium directionem instanter petunt ab eminentia vestra 
solutionem sequentium dubiorum: 

G-ury , Scavini et alii referunt tamquam responsa 
sacrae Poenitentiariae data die 16. januarii 1834 : 

„Posse personis, quae sunt in potestate patrisfamilias, 
cui facta est légitima facultas edendi carnes, permitti uti 
cibis patrifamilias indultis, adjecta conditione de non per-
miscendis licitis atque interdictis epulis et de unica come-
stione in die fis qui jejunare tenentur." 

Igitur quaeritur : 1. an haec resolutio valeat ubique 
terrarum ? 2. Dum dicitur permitti posse, petitur, a quo ista 
permissio danda sit, et an sufficiat permissio data a simplici 
confessario ? 

Sacra Poenitentiaria mature consideratis propositis 
dubiis dilecto in Christo oratori in primis respondet trans-
mittendo declarationem ab ipsa sacra Poenitentiaria alias 
datam, scilicet : „ratio permissionis, de qua in resolutione 
data a sacra Poenitentiaria 16. januarii 1834, non est in-
dultum patrifamilias concessum, sed impotentia, in qua ver-
santur filiifamilias, observandi praeceptum." 

Deinde ad duo dubia respondet : quoad primum, affir-
mative. Quoad secundum, sufficere permissionem factam a 
simplici confessario. 

Datum Romae in sacra Poenitentiaria die 27. maji 1863. 
A. M. Card. Cagiano M. P . 

II . 
a) I n A n d e g a v. 

Utrum privilégium altaris sive reale sive personale 
applicari possit pluribus defunctorum animabus in cujuscum-
que diei missa ? 

Sacra Congregatio respondendum censuit : negative. 
Datum Romae ex secretaria s. Congregationis indul-

gentiarum, die 20. augusti 1864. 
Philippus Can. Cossa 

Substitutus. 
I II . 

b) S. C o n g r e g a t i o n i p r o p o s i t a e s t h a e c 
q u a e s t i o : 

„Utrum indulgentiam alicui festo adjunctam lucretur 
quisquis die ipsa, juxta calendarium breviarii Romani, vel 
potius juxta calendarium uniuscujusque dioecesis, ordinis 
etc. ? Item qui sodalitati cuicumque nomen dederunt, an in-
dulgentias acquirunt die, in qua festum celebretur in ordine 
regulari, ad quem attinet dicta sodalitas, licet sit diversa a 
die calendariiRomani vel dioecesis?" 

Ad hanc quaestionem emanavit decretum : 
„S. Congregatio in comitiis generalibus habitis apud 

Vaticanas aedes die 29. aug. 1864 re mature discussa re-
spondendum censuit : indulgentiam acquiri a Christifidelibus 
die fixe et rite constituta in sua dioecesi ; a regularibus or-
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dinibus die rite constituta in suo calendario ; ab hominibus, 
qui sodalitati nomen dederint, quae ad regulärem ordinem 
attinent, indulgentiam acquiri die rite constituta in calen-
dario dioecesano vel calendario ordinis, si istiusmodi privi-
legio gaudeant, non tarnen in utraque die." (Győri köri.) 

VEGYESEK. 
Az óbudai választókerület követválasztási bizottmá-

nya tagjainak következő négy férfiú neveztetett ki : Bal-
lagi Mór (a protestáns egyházi lap szerkesztője Pes-
ten) Czike Dániel az óbudai református község lelkésze, 
Végh János óbudai községi tanácsos (szinte református) és 
Csehfalvay ur, kinek vallását megtudnunk nem sikerült. 

Az egri érseki lyceumkönyvnyomdából megjelent „Jé-
zus Krisztus élettörténete, tekintettel a régibb és ujabb té-
velyekre, irta Veuillot Lajos, francziából fordította ethei Se-
bők László, egerfőmegyei áldozár, papneveidei tanfelügyelő, 
hittanár és főegyházi hitszónok." E műben a lángeszű franczia 
iró nemcsak jelenkorunk tévedéseit veszi tárgyalás alá, nem-
fisak mi Jézus Krisztus személyére vonatkozik, hanem áta-
lában és egyetemben a természeti és természetfölötti rendet, 
annak minden századokon át nyilvánitott tévedéseit, ennek 
pedig magasztosságát, igazságát. A mü nagy fogadtatásban 
részesült, a fordítás igen gondos, az irály sima, csak is ör-
vendeni lehet, hogy evvel magyar irodalmunk gazdagitta-
tott. Kapható Egerben a fordítónál, ára 1 fr t . 50 kr. 

A bécsi érsek és bibornok főpásztori levele a hívekhez 
a jubilaeumi búcsút illetőleg, mely a bécsi fömegyében oct. 
15—nov. 14-éig szabatik meg, Sartori Károly pápai könyv-
kiadó urnái diszes kiadásban megjelent. Szól benne a főpász-
tor az egyetemes búcsú értelméről, szükségességéről, a ker. 
tökéletességben állhatatos haladásról, szól végre a szentszék 
sanyargatott helyzetéről, s felszólítja a híveket, hogy a szo-
rongatott szentatyának péterfillérrel tanúsítsák fiúi szere-
tetüket. 

A nápolyi gyóntatok az ez évben folyó jubilaeumra 
nézve következő kétségeket terjesztettek a romai poeniten-
tiaria elé: 1) debent ne opera praescripta pro jubilaeo 
perfici intra unam hebdomadam, an vero possint fieri 
quacumque die intra mensem quo jubilaeum est circumscri-
ptum ? 2) in jejunio potest ne usus fieri privilegii bullae 
cruciatae ? 3) quoad potestatem absolvendi sunt ne aliae 
quoque reservationes praeter illas, quae in rescripto aposto-
lico „Arcano" continentur? 4) potest ne commutatio operum 
jubilaei a confessario fieri extra confessionem ? A romai 
poenitentiaria felelete : „Ad 1) opera injuncta adimpleri 
posse intra mensem, excepto jejunio, quod spatio unius he-
bdomadis dicti mensis et diebus praescriptis adimpleri debet. 
Ad 2) negative. Ad 3) in praesenti jubilaeo non concedi 
facultatem absolvendi a censuris incursis ab usurpatoribus 
status sanctae Sedis, pro quibus recurrendum est ad locorum 
ordinarios, qui i^rovidebunt juxta instructiones ex declara-
tione SS. D. Papae Pii IX ; ab haeresi autem posse quidem 
absolvi, liaereticos tarnen et fautores aliosque denunciandos 
esse prout de jure ." — A negyedikre adott válasz minket 
is illet, mivel a jubilaeumról közlött nézeteinkben azon vé-
leményünket nyilatkoztattuk ki, hogy a jó cselekedetek a 
jubiláris gyóntató által a gyónáson kivül is felcseréltethet-
nek, mire nehézségek tétettek előukbe ; a romai poeniten-
tiaria igy szól : „Ad 4) ex declaratione facta a SS. D. Papa 
Pio I X affirmative. Datum Romae in s. Poenit. die 16 
mart. 1865." 

Az angol koronaörökös veszélyben volt, hogy kocsi-

jával feldűl. A királyi herczegeknek nagy ellenségeik lát-
szanak lenni a lovak A párisi grófot a lovak ölték meg, 
a neuchateli esemény friss emlékben van, a brabanti herczeg 
Bruxellesben, a hollandi király Svajczból hazatérve csak 
isteni gondviselés által menekült meg a lovak által készitett 
veszedelemtől. Valóban tanulékony lovak ! azt teszik, amit a 
forradalmárok szoktak tenni. 

Az olasz katholikusok nagy eszmével, hogy megmu-
tassák, mily kevesen vannak az egyház-ellenes forradalmi 
kormány törekvéseivel egyetértöleg, egyetemes föliratot 
készítenek a szentatyához péterfillérrel egybekötve ; az 
első küldemény következő fölirattal küldetett, s czélzást 
tesz a szabadelvű kormány népzsarolásaira : „Dum Brixiae 
sunt tumultus Labrone clamores alibi lacrimae — ob tributa 
ad supplendum aerarium irrogata — immoderatis sumtibus 
exhaustum — Pio IX Pont. Max. — stipem christiana cari-
tate pio gratoque animo expressain — ultro volentes Itali de 
more persolvunt." 

Tudjuk, hogy a nemzetiségek, s igy a nemzeti nyel-
vek a bábeli toronyépítéssel összekötvék, hol az ember, alig 
hogy megszabadult a vizözöntől, már is gőgösködött, az 
Isten pedig, ki nem jön le a földre, ezen gőgöt használja 
mások gőgjének megtörésére, összezavarta a nyelveket, s a 
nemzetiségeket, mint megannyi személyeket fogadta el az 
embercsaládban. Némely tudósok, mikint Julianus apostata a 
jóslatokat, kijátszani akarván az Istent, egyetemes nyelven tö-
rik a fejőket, bogy,miután egyetlen egy nyelvet sem volt képes 
az emberi ész előteremteni, most világnyelvet teremtsen 
elő. Bernben, a társadalmi haladásról tanácskozó gyűlésen, 
mely szigorúan nem más volt a kőmivesek rendez-vous-ján, 
Van der Post eme példányt ajánlotta egyetemes társadalmi 
nyelvül : „La novelle Spracha internationale ad usum del 
congresso, gegenwärtig riunito a Mutzopolis (Matzkó-medve-
Bern) erfunden par le très honorable membre Hendrik van 
der Post. Sehr erenwerthe messieurs, gentlemen, hidalgos, 
signori e tutti quanti, nicht zu vergessen les belles nymfrou-
meu qui nous honorent de leur jelenlétével. Es ist sehr fatal 
de fatal de faire un discours in vostre Mitte, si la moitié de3 
auditeurs niente davon értenek. Aussitôt qu' uno oratore 
parla deutsch, les Franzosi laufano onnan, et si l'un de ces 
hidalgos ou mynhern sich unterstände de tenir un szónok-
latot auf spaniol ou en néerlandais, les négy fünftel dogli 
presenti s'endormiraient. Il est dunque premier szükség una 
Spracha zu erfinden, qui lehessen être capita di allen uditori, 
una Spracha, qui ne budze ni français, noch tedesco, weder 
english, sem hollandais, ni espaniol, aber alles à la fois. Ce 
nouveau nyelv suol être so rappozato, das der (?) Verhältniss 
der mots de skasde idiome entspricht au nombre der anwe-
senden tisztelt membres der betreffenden nazionalità ; par 
exemple : au trois szavak de français zwei deutsche, two 
english, due italiani, a tak potom. — Hendrik van der Post 
qui a l'honneur lenni ein unwürdiges zwanzfrankligs Mit-
glied de votre società internationale, wagt es de vous pré-
senter un little példányt délia questa Spracha, espérant qu' 
elle lesz adoptée par vous einstimmig et sans Widerspruch." 
— Az egészben az az élez, hogy a berni ülésen, hol Európá-
nak társadalmi tudósai ültek, eterv és minta valósággal feltálal-
tatott. U j Babel, akiknél nincs magisterium s. Petri infallibile ! 

Szerkesztői tudósítás. 
T—ár . Az előfizetési pénz 50 kr-ral kevesebb volt ; kér jük pó-

toltatni. 
Gy—r. Sz. P . Máskor is ; minél többször. 

Többen a szives tudósítók közöl kegyesen fogják tűrni, hogy 
tudósításaik a tárgyhalmaz miatt el-elmaradoznak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Ei'kövy, Galgóezy és Kocsi nyomiájában) Halpiaez és alduaasor sarkán. 9. SÍ 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, november 4-én. 3 7 . II. Félév. 1865. 
TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 

— A zágrábi főmegyei papság hódoló fölirata a szentatyához. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
n . 

Váratlanul ismét szóba jött a franczia őrsereg 
kivonatása Romából, és pedig mint a sept. 15-i con-
ventionak teljesitése III . Napoléon részéről. Mi 
czélra hozatott fel e tárgy épen most, váljon támasz 
akart-e lenni a florenczi kormánynak a kamarai 
választásoknál, vagy csak előhozakodás, mivel a 
kath. világ III . Napoléonról hallgatni kezd, vagy 
még válasz is a gasteini egyezményre, vagy végre 
emlékeztetés, hogy az égő szövétnek, mely Europa 
alá rakott aknákat kigyújtja, III . Napoléon kezében 
van; senki sem tudja. A párisi Moniteur szólt, rej-
télyt fejteni akarván tiz u j rejtélyt nyújtott. Első 
példa volna a conventiók közöl, hogy a császári 
kormány azt teljesitené, és még szorgos is volna a 
teljesítésben. A kath. hatalmakkal is kötött conven-
tiot Napoléon 1848-ban, hogy nevökben és helyet-
tök a szentszéket megvédi ; x ) a kath. világgal, IX. 
Piussal is kötött conventiot, mielőtt 1859-ben az 
olasz hadjáratra indult volna, hogy a szentszék 
minden jogaiban megtartatik ; 2) Ausztriával is kö-

*) Spanyolország 1848 dee. 21-én tanácskozásra meg-
hívta a kath. fejedelmeket a szentszék védelmére ; a pie-
monti kormány Gioberti által ajánlkozott, hogy ő maga meg 
fogja védeni, ezt 1849 jan. 6-án tet te ; april 20-án a szent-
atya Gaetából felhívást tett, april 25-én a franczia seregek 
már Civita-Vecchiában kiszálltak ; maj. 31-én Lesseps Nán-
dor elnöklete alatt a kath. fejedelmek között a conventio 
aláíratott. — Annales ecclés. p. 57. 60. 

1859 maj. 3-án adott kiáltvány ; Rouland minister 
körlevele a püspökökhez maj. 4-én; juti. 8-án a magentai 
csata utáni kiáltvány ; és az , Ami de la Religion' lapban hi-
vatalos ,communiqué' ; amikre a szentatya 1859 sept. 28-án 
„Novos et ante" allocutioban czéloz, midőn igy szólt: „Equi-
dem notissimae sunt vobis iteratae declarationes nobis factae 
ab uno ex potentissimis Europae principibus." — Acta Pii 
IX. p. 185. ed. Rom. 1865. 

tött conventiot Villafrancában, hogy az olasz feje-
delmek jogai föntartatnak : tudjuk, mily hűséggel 
tartattak meg eme conventiók ; ha tehát a régi con-
ventiók megszegésével kötött sept. 15-i conventio 
megtartatnék, egyetlen példa volna ez a történetben 
a napoléoni kormány részéről. Nem valószinü, de 
még sem lehetetlen. 

A hivatalos, félhivatalos, sugalmazott lapok 
semmi bizonyost nem mondtak. „Egyértelmüleg a 
pápai kormánynyal," „mikor a franczia kormány 
eljöttnek fogja látni az időt",3) „amint leghasznosabb 
lesz a szentszékre, és Francziaország által Romában 
védett érdekekre,"1) „mivel a florenczi udvar legjobb 
szándékkal van a szentszék iránt."5) Eddig nem 
történt semmi; a seregek állomásaikon maradtak, 
Viterbóban, Civita-Vecchiában össze nem vonattak, 
az átszállitási készületek is beállittattak. Bevallják, 
hogy Romában nagy érdek védetik ; de kinek ér-
deke ? nem mondják ; hogy egyetértőleg a szent-
székkel fog minden elrendeztetni ; de áll-e már ezen 
egyetértés ? kik és mikor vitték az egyezkedési tár-
gyalásokat? Parisban-e vagy Romában? ez rejtély. 
Napoléon gyanús védnök, a florenczi kormány gya-
nús hitegető;6) Parisból biztatják a katholikuso-

3) Moniteur : „Aussitôt, qu'il (a franczia kormány) 
croira le moment venu, il adoptera, de concert avec le gou-
vernement pontifical, les dispositions nécessaires pour com-
mencer l'évacuation, de manière à ce qu'elle soit complète-
ment achevée dans le délais fixé." Union 272 sz. 29 sept. 1865. 

4) Constitutionnel : „Elle (a kivonulás) s'effectuera 
partiellement dans la mesure et dans les délais qui auront 
été reconnues d'accord avec le gouvernement pontifical, les 
plus utiles aux graves intérêts que la France conserve à 
Rome, comme aux convenances du Saint-Siège lui-même." 
Union 277 sz. 4 oct. 1865. 

5) Giornale de Romából Unità catt 240 sz. 15 oct. 1865. 
6) III . Napoléont, mint gyanús védnököt a szentatya 

már 1859 sept. 28-án e szavakkal jelezte : „Attamen dum 
illarum (promissionum) jamdiu exspectamus effeetum, non 
possumus non vehementer angi ac perturbari, cum inspicia-
mus nefandae usurpationis auctores fautoresque audacter in-
solenterque in nefario suo proposito persistere ac progredi 
tamquain certo confidentes neminem sibi reapse adversari." 
— „Novos et ante."I Acta Pii IX. p. 185. 
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kat, Florenczből biztatják a forradalmárokat, mind-
kettőnek győzelmet Ígérnek ; nem lesz-e a győzelem 
nagy csalódás, kiki aggódik, mindenki bizalmatlan-
kodik. Castelfidardo nem lesz, inkább a Romába 
küldött bérenczek dulakodásaitól reménylenek a 
forradalmi kormány fiai. Ez az értelme a figyelmet 
gerjesztő szavaknak Florenczből: „A franczia sere-
gek elmennek Romából, ez inteni fogja a romaiakat, 
hogy csatlakozzanak Olaszországhoz. Igen, a ro-
maiak jönnek hozzánk szabadon, a pápát senki sem 
fogja megtámadni." ') 

Nem lehetetlen, hogy az őrség visszahivassék, 
mivel a forradalom követelése a császár előtt nagy 
parancs. 0 vezeti, mérsékli a forradalmat, mikor 
végrehajtja. De nem valószinü, mivel saját szemé-
lyét, s trónjának biztosságát is szereti. Öt csak a 
szükség tartja Európában. Elviszi az őrsereget, ha 
érdeke kivánni fogja, hanem, nem. Tehet készülete-
ket a kivonásra; megteszi-e? az más kérdés. Mikor 
a présidensi hatalom 1852-ben vége felé járt, min-
denki előtt elnöki esküjének megtartásáról beszélt, 
hogy az elnöki hatalmat csonkitatlanul fogja átadni; 
s épen akkor készült az államcsiny. Lehetséges 
azonban, hogy a franczia kormány septemberi con-
ventiohoz híí marad; először hü — a jognak megbuk-
tatására. Természetelleni állapotok azok, mikor 
óhajtani kell; hogy valaki adott szavához hütelen 
legyen. Htíségtelenség a conventioboz, hűség lesz 
az igaz, de elárult joghoz. A conventio nem kötelez, 
mivel a már elvállalt kötelezettségekkel ellenkezett; 
mikor tehát III . Napoléontól e tárgyban szószegést 
kivánunk, valóságban csak javulást várunk. A go-
noszságra adott szó nem kötelez, annak megszegése 
dicséretes hűségtelenség, csakhogy a hűteleneknél 
ép ilyen hűségtelenség a legritkább. 

Igaz, I II . Napoléon már kedvezőbb viszonyok-
ban kivonulhatott Romából. IX. Pius kétszer szólí-
totta fel, az olasz hadjárat előtti Ígéretek még nem 
kötelezték őt, mégis ottan maradt. Öt Romához sa-
já t becsülete, családjának érdeke, Francziaországnak 
oly nagy hagyománya köti, melyet az 1848-i köz-
társaság ideiglenes kormánya sem mert elhanya-
golni, 8) s maga Napoléon lehető legnagyobb terje-
delmet igyekezett adni a pápai nunciushoz irott le-
velének, hogy az expeditiot szivéből lelkéből pár-
tolja. Boggio képviselő mult évben mondá: „legyen 
Francziaországban bármily kormány, bármily ural-

7) Italie, florenczi franczia szövegű laphói Union 277 
sz. 4 oct. 1865. 

8) Itinéraire de Turin à Rome, par Falloux. 

kodó-liáz, császárság vagy köztársaság, mink soha 
sem nyerhetjük meg tőle, hogy Romából kivonul-
jon."9) Borella szinte mondta : „ha ügyünk népsza-
vazat által döntetnék el Francziaországban, kap-
nánk egy millió szavazatot, IX. Pius pedig 35 mil-
liót."1") Lanza is julius 5-én: „Europa jelen lelki 
állapotában esztelenség arra gondolni, hogy ma vagy 
holnap a közvélemény segítségével Romába men-
jünk. Ez gyermekség."11) A seregek kivonatása III. 
Napoléon részéről még sem lehetetlen, ha érdeke 
kivánni fogja. Saját érdekében képes volt ő egész 
Francziaország, egész Europa ellen az olasz hadjá-
ratot megkezdeni. Félhetünk mindentől, Istenen ki-
vül nem bizunk senkibe. 

Mi történik azután? Ami a Napoléonok or-
száglása alatt a pápákkal történni szokott . . . fogság 
vagy zarándok ut. Hová? Amint az Isten sugalni 
és vezetni fogja; talán a hitetlenek földjére Máltába, 
vagy az első pápák lakába a föld alatt. A kis Jézus 
is futott Herodestől, a Herodes-faj nem halt ki ; fu-
tott a megkövezőktől, ezeknek is vannak utódjaik; 
non habuit quo caput reclinaret, ezt a pápákon is 
láttuk. A kinyilatkoztás a politikai esélyekről nem 
szól ; de mégis nélküle mit sem értünk a politiká-
ból. Lesz-e védelme a fogoly vagy a zarándok pá-
pának? Istenen kivül alig valaki. Castelfidardo és 
Anconának 12 napos bombáztatása a példa. Vi-
szünk-e mink neki segedelmet? Fiainkat nem küld-
jük, filléreink az ő számára megfogytak, az önfel-
áldozás köztünk nem lett ragályos. Nem vádolunk, 
csak a helyzet ne vádoljon minket. Mikor II. Pius 
meghalt, szobájában 50,000 darab arany maradott 
ily felirással : „regi Mathiae." Mit nemzetünknek a 
veszélyben a szentszék adott, azért még a kamatok 
kamatjait sem adtuk meg. Ügyeink egészen elfog-
laltak minket ; pedig ha atyánk megveretik, a leg-
erősebb állásunk is tarthatatlanná változik. Jósaink, 
kik nyugtatnak, nem hiányoznak ; de liiányoztak-e 
ezek valamely veszély idején Israelben? S kik di-
csőittettek mintsem ők? A helyzet súlyosabb sem-
mint vállaink birnák, ugy látszik, hivatásunkhoz 
mérve kicsinyek vagyunk. Vannak iskoláink, a fia-
tal nemzedék, mikor férfi lesz, ellenünk harczol. Az 
öreg szülék, a fiatalság velünk van; épen a gyenge-
ség kora, — — az erős férfikor ellenünk van. 
Miért? Mert iskoláinkból kilépve a fiatalságot el-
lenséges iskola vette oktatásba. Fiatalságra vannak 

9) Atti uíf. della Cam. sz. 834. pag. 3256. 
l ü) Unità catt. 186 sz. 7. jun. 1864. 
1 !) Unità catt. 211 sz. 9. jul. 1864.Atti uff. n. 828 p. 3231. 



iskoláink, az öregségre vannak menhelyeink, a tevékeny 
férfikorra, 20 — 50 évkorra nincs iskolánk, nincs tanunk. A 
tőlünk elhagyatott, a gonoszul iskolázott férfikor megkisér-
tendi az ifjúkor javára állított iskoláinkat is elvenni, vagy 
saját nézete szerint szervezni ; mi marad fel akkor részün-
kön más, mint az agg kor panaszai ? Lehet, hogy a jól isko-
lázott ifjú férfi korának tévedései után, mikor agg lesz, meg-
tér. Evvel csak magának használ, nem pedig nekünk, ő az 
erőnek korszakában ellenünk vívott, az erőtelenség korában 
lábainkhoz fekszik, hogy vigasztaljuk, ápoljuk őt, ki nekünk 
annyi kárt okozott egykoron. Segíthet az Isten, biznunk is 
kell, hogy segitend, itéletben-e vagy könyörületben ? ez az 
ö bölcsesége. „Eseményekben fog hozzánk szólani, irja a 
bécsi érsek, midőn az ember gyengeségét, a földi javak bi-
zonytalanságát, a bűnnek undokságát, az istenességnek ál-
dásait szemeink elé fogja rakni. ' '1 2) 

Elűzhetik a pápát, a nagy aggastyán mindig visszajön. 
Harmincznyolczszor űzték el már Romából, legyünk biztosak, 
harminezkilenczedszer is visszamegy. Az expiatio ideje le-
het hosszú, lehet rövid, lehet szórványos vagy egyetemes, a 
gonoszok büntetései, az igazak szenvedései után jön az in-
stauratio. Nincs halál feltámadás nélkül, nincs elnyomás fel-
magasztalás nélkül, mink a halhatatlan ügyek szolgái va-
gyunk. Mikor a gonoszok az elnyomott igazság fölött a ko-
porsót leszegezni akar ják, akkor emelkedik az diadalban. 
Mink a megverettetésben is győzünk, . . . . mi csak győzhe-
tünk. Legyőzetett, leveretett az, kinek ügye megdűlt, elve-
szett, a mi ügyünk halhatatlan, ahol, amikor legyőztek, di-
adalban áldottuk az Urat. Occidi possumus, vinci non pos-
sumus. 

Tisztünket zavartalanul folytathatjuk, nem a bárányok, 
hanem a farkasok közé küldettünk e földön. „Mundus autem 
plenus est luppis." A szentatya az utolsó consistoriumban a 
társadalom farkasaira mutatott, az egyházi átkot a kőmives-
ség fölött mindig érvényesnek nyilatkoztatta. A farkasok 
víjni kezdtek. A pásztorbot sújtott Legalább alkalma lesz a 
kath. sajtónak ezen titkos szövetséget éji barlangjaiból nap-
fényre kergetni. A pápai szó itt sem lehet sikeretlen. 13 ) Mi-
kint XIV Benedek alatt, ugy ma is minden egyházi kitiltás 
érvénytelennek kezdett vétetni. Magnan nagymester nyil-
vános retractatio nélkül egyháziasan temettetett el ; a kőmi-
vesek mint Parisban, ugy Messinában is Valerio temetésé-
nél, elátkozott rendjük jelvényeivel diszitve, a szentmisén 
jelen voltak. 14) Innocentior Metello színben lopódzik be a 
társadalomba, igy dúl, furakodik. Maria-Atoinette ártatlan-
nak tartotta, XVI Lajos felkiáltott : „tizenegy év előtt min-
dent tudtam, de semmit sem hi t tem." ' 5) A nyaktilón volt a 
keserű csalódás. Persigny dicsérte, mikor a Vincze-egyletet 
1862-ben elfojtotta. Seydel Rudolf „Katholicismus und Frei-

12) Der Ablass und der christ l iche Portschri t t . Sept. 29. 1865. 
, 3) „Wir glauben daher, dass dieser Zustand aufhören muss, und 

die ka th . Presse vor Allem dahin wirken sollte, die Freimaurerei zu zwin-
gen aus diesem Dunkel hervor zu t re ten." Ketteier, Freiheit, Auct. u. 
Kirche, pag. 220. 

, 4 ) Némely lapok azt is mondták, hogy Manning érsek kérelmére 
tette a pápa, nehogy az angol prot. kormány a féniansok bűneit az egy-
háznak róvja fel. Ez is indok lehetett a többi között, de nem egyedüli, 
mivel a féniansokat mint az amerikai mint az irlandi püspökök régen el-
t i l tot ták. Osservatore R. 212, 214, 115 sz. 18, 20, 21 sept. 1865. 

, 5) Ecker t , Freimaurerei, 2 Band, pag. X. ed. Schaffhausen 1855. 

maurerei" könyvében az egyház és a kőmivesség közti ro-
konságot sőt azonosságot vitatta. Ketteler Vilmos mainzi 
püspök „Kann ein kath. Christ Freimaurer sein ?" röpirattal, 
szükségesnek találta közbeszólni. Az ördög, mikint Renan 
mondja, elvesztett becsületébe kezdett visszahelyeztetni. 
Ekkor szólt a szentatya : ,vade retro Satanas.' Kárhoztatta 
a kőmivességet X I I Kelemen 1738 april 28-án, XIV Bene-
dek 1751 május 18-án, VII I Pius 1821 sept. 13-án, X I I Leo 
1825, X V I Gergely 1832 aug. 15-én,16) IX Pius 1846 nov. 
9-én, 1849 apr. 20-án, 1854 dec. 9-én, 1864 dec. 8-án. i r ) 

Ezen allocutiora a heidelbergi és lyonsi páholy vála-
szolt. 18) Jele, hogy elég elfogadottnak nézi magát, miszerint 
a setétbői kilépve nyíltan szóljon. De mit nyer ? Hogy ár-
tatlan, hogy politikába nem avatkozik, senki sem hiszi. Ta-
gadás, nem bizonyítás. 

Nehéz is a kőmivességet vétekben elmarasztalni, mivel 
mit egy országban tesznek, más országiak nem vallják 
magokénak, mit egyik páholy tesz, a másik a sikert várja, 
ha sikeres dicséri, ha sikeretlen kitagadja. Ezt egy kőmives 
irta Kettelernek. í 9) Hiában hozunk fel példákat a múltból, 
mennyi trónokat döntöttek, mennyi királyokat gyilkoltak;2 0) 
hiába emiitjük, hogy a párisi gatyátlanok az akáczfát, mely 
a kőmivesség jelvénye, választották szabadságfául ; hogy a 
kőmivesség frigyszekrényét diadalban hordozták ; hogy a 
háromszög és mészvető a köztársasági egyenruhák gomb-
jain diszlett; hogy a forradalom jelszavai mindig a kőmives-
ségtől kölcsönöztettek ; hogy a szabadság, egyenlőség, test-
vériség, mely az 1789-i forradalom által elvül vétetett, előbb 
az 1782-i f rankfurt i kőmivesség által mondatott ki ; hogy 
Szajna, Pó, Duna, Tajó, Arno partjain ugyanazon szavak 
hangzanak, ugyanazon dulakodás a királyság, az egyház, a 
család, a birtok ellen tünt fel; 21) hogy Dumouriez a belga, 
hollandi, és a németországi várakat ágyú nélkül vette be, 22) 
mikint G-i Palermót, Nápolyt; hogy Svajcz, Velencze elfog-
lalása vérbe sem került ; hogy Pichegru halála máig t i tok; 2 3) 
hogy Mack tábornok fegyverletétele Ulmnál, 24) a braun-
schweigi herczeg visszavonulása, Leopold császár megmér-
gezése,2Ó) a kőmivesség müve ; hogy ,IHS' a kőmivesség 

lB) Roskovány, Monumenta, T. 2. pag. 240. 
,7) „ In eminenti" „Providas" „Ecclesiam" „Graviora" „Inter prae-

cipuas" „Qui pluribus" „Singulari quadam" „Quibus quantisque" 
„Quanta cura" constitutiók, és allocutiók. 

18) P . Lloyd Abbl. 241 sz. 19 oct. 1865. 
, 9) Kann ein kath. Christ Freimaurer sein ? pag. 46. 
10) Eckert , Freimaurerei , I I . B. p. XVIII . „Noch immer drängen 

sich despotische Würger an die Spitze unseres Geschlechtes hinvor, um 
es zu tyrannisiren." Wiener-Freim. Journal 1. Jahrg . I II . B. p. 139. 

21 ) Voltaire d'Alemberthez 1776 mart. 8. — 1760 jul . 24. „Mikor 
fogjuk a jezsui tákat a jansenistákkal együtt a tengerbe dobni?" — d'Ar-
gent de Dirochozl763 mart. 2. — „Wollte Gott, dass Ganganelli ein fettes 
Herrschaftsgut in unserer Nachbarschaft besässe, und dass Sie nicht so-
weit von Loretto entfernt wären. E s lässt gut , diesen Possenreisser und 
diesen Bullenschmiede spotten ; ich mache sie lächerlich, und noch lieber 
möchte ich sie ausplündern." I I Fr idr ik Voltairehez 1757 mart. 5. — 
Ecker t . I I B. p. 106. 

" ) Mémoires de Custine T. I. pag, 46, 47, 92. — Hoffman, Eude-
monia, T. VI. p. 2. — Mémoires sur le jacobinisme en Allemagne an. 1794 
— Staats und gelehr ten-Zei tung n. 45. mart. 13, — Erreurs sociales p. 
851—862. ed. Par is 1852. 

M ) Papons Geschichte V I H B. p. 71. 
» ) Ecker t . I I B. p. 44. 
K ) Geschichte der Vergif tung Kaiser Leopold, von Eckert . Wien. 
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szentségtörő szava: Jesus homo sceleris; hogy az egyház a 
kőmivesség hyeroglifjeiben bagoly, a király majom, a mi-
nister róka ; 26) hogy mindezek ellen az irótoll és a gyilok 
mint orvosság; hasztalan mondjuk, hogy az ifjúságot tobor-
zottá, az irodalmat elkobozta, a királyokat tagjai közé mint 
védnököket fogadta, hogy 1848-at a kőmivesek nagygyű-
lése Strassburgban megelőzte; hogy 1789-et, a wilhelmsbadi 
gyűlés 1782-ben, a párisi 1785 febr. 15, 1787 mart. 8-án 
h i rde t te ; 2 7 ) mind ezt vagy tagadja, vagy ha megengedi, 
„ehez semmi közöm" elutasítja. O innocentior Metello, mert 
vád alá senki nem vette, semmi törvényszék el nem Ítélte ; 
igen, nem ítéltetett el, mert ő már elitélt minden rendet, 
egyházat, királyságot, családot, birtokot. 

Ujabbkori tetteit kell elővenni. Mult időben igazolva 
lettek a pápák ítéletei, a jelen korban is igazolvák magok 
a kőmivesek által. 

Seydell Rudolf vallomásaiból Ketteler mainzi püspök 
bizonyítja, hogy a kőmivesség nemcsak egyenjogunak tar t ja 
magát a kath. egyházzal az emberiség vezetésében, hanem 
még a kath. egyháznál is tökéletesebb társadalomnak. 
Belépni a kőmivességbe tehát annyi, mint az egyházat meg-
vetni, a dogmaticus religiot kitagadni. Seydell a prot. fele-
kezeteket nem is emliti, ezeket a kőmivesség már elnyelte, 
„inkább kőmives, mintsem katholikus, i r ják a berlini pász-
torok ; csatlakozzunk a kőmivességhez, mivel nélkülök fel-
falnak a jezsuiták." 28) Az angol kőmivesség dicsérő levelet 
küldött ez évben a belga testvérekhez : „Örömmel értesül-
tünk, mily jó sikerrel szerveztétek a solidarisok egyletét. 
Ez fönséges eszme volt, kiragadni az egyház kezéből a ha-
lottat. Ez jó gyümölcsöt fog hozni. Mi tudjuk, hogy a belga 
kőmivesség ezen rationalisticus iránynak a kezdeménye-
zője. De a halottak elragadása az egyháztól, csak kezdet, az 
élőket is el kell ragadni a paptól. Az egész kérdés mögött 
azonban egy egész és megállapított terv van, melynek fel-
derítésétől még most tartózkodnunk kell, de melylyel fel 
fogunk lépni, ha az idő és hely kedvezni fog." 29) A franczia 
kőmivesség hosszú viszálkodás után jun. 6-án 86 szavazattal 
83 ellenében az egy élő Istenbe való hitet megtar t ja ; 3Ü) 
Mallinet tábornokot, jun. 9-én választott nagymestert meg-
támadják, hogy a kömivesi körlevelek homlokán még most 
is áll : „a mindenség nagy épitő mesterének !" Mallinet 
mcntegetődzik, hogy ez figyelmetlenségből, s nem szándé-
kolt tévedésből történt. 31) A solidaris és kőmives ugyan-
egy, 3 2) B kőmives Brüsselben an. 5863. le 7. j. du 2 
m. André Fontaine sirja fölött mondá: „A kőmivesnek ugy 
illik meghalni mikint élt, szabadgondolkozó; e dicsőségre 
szabadon kell törekednünk. E testvér elutasította halálos 
ágyától a papot, kijelentvén fia előtt, hogy semmiféle köz-
vetítőt nem akar a mindenség épitő mestere között és maga 

í 6) Eckert , Freimaurerei, I I B. p. 30. §. 3. — Erényes=kömives , 
b ü n = k i r á l y s á g , r a j o n g á s = k a t h o l i k a egyház, zsarnokság—állam, önér-
d e k = b i r t o k . — Eckert , i. h. p. XXI. 

21) Latomia, I I I B. p. 9. — Ecker t . I I B. p. 136—138. 
M ) Monde 276 sz. 9 oct. 1865. 
M ) Bien public 257 sz. 14 sept. 1865. 
80) Monde 125 sz. 8 május ; 157 sz. 11 jun . 1865. 
a l ) Bien public 257 sz. 14 sept 1865. 

3 2 ) Laval püspök főpásztori levelében a sept. 25-i allocutióhoz. 
Union 295 sz. 23 oct. 1865. 

közt. Mink Platóban és Confuciusban, Mohammedben és 
Mózesben, paulai Vinczében és Berangerben ugyanazon 
visszaverődött fénysugárt lá t juk." 3 3 ) Quinet, Potwin, Van 
School- stb. kőmivesek a kath. egyháznak mindenben leg-
nagyobb ellenségei, szavuk istenkáromlás ; Quinet által Mar-
nix müvét 16-ik századból kiadták, Renant könyvírásra ser-
kentették, könyvét örömmel fogadták, hogy sehol se tiltas-
sék el, előre rendelkeztek, terjesztették uton-utfélen ; midőn 
oct. 11-én Verhaegen szobra Brüsselben lelepleztetett, az 
álmélkodásig szép városház homlokzatán nagy betűkkel, 
„plus de dogmes, plus de joug, ni tyrans, ni Messie" nem 
kell dogma, se járom, se zsarnok, se Messiás, 3!l) kiakasztva 
volt. Mégis mondják: semmi religiot nem bánt a kőmives-
ség; gondolják, hogy a világ az erdő miatt nem fogja látni áfát . 

Verhaegen az olasz kőmiveseket a belga páholyokhoz 
csatolta, a belga solidarisok helyett Milanóban a liberi pen-
satori egylete alakult, mely kitagadja az Istenrőli hitet, nem 
kereszteli a szülötteket. 35) Garibaldi egyesitette az olasz 
páholyokat, ö nagymester, ő Európában a legnagyobb isten-
káromló. 36) Az olasz forradalmárok, mind czégéres kőmi-
vesek, tiltakoztak Vegezzi küldetése ellen. 37) A brüsseli 
Grand-Orient vezeti a kamarai választásokat ; 38) a mexicoi 
kőmivesség az elszakadási forradalmat egészben magának 
tulajdoní t ja ; 3 9) Verhaegen 1854 jun. 24-én mondá: „valljuk 
meg, hogy a kőmivesség nagyban tévedett, mikor elhatá-
rozta, hogy a politikától távol akar maradni. 0 mindig bele 
vegyült, s ha győzelmét a nemzet elfogadja, ki merné kár-
hoztatni a kőmivességet, mert a politikai tusákba vegyült ?" 
Bourlard pedig : „Minden ami az államot, a politikai és tár-
sadalmi viszonyokat illeti, ez, mint főtárgy, mind hozzánk 
tartozik." 1856 mart. 1-én határozatba ment, hogy a felvé-
telnél a politikai elvekre is tekintettel kell lenni ; báró Sas-
sart ezért tette le a nagymesteri tisztet ; Grisar Emile 1845-
ben mondá : „én nem akarom, hogy a szabadelvüséget csak 
vontatóba vegyük, mi vagyunk a szabadelvüség, mink annak 
gondolatja, lelke, élete, mink leszünk ő egészen." 40) 1848 
mart. 8-án a kőmivesség Lamartine előtt tiszteleg, a febr. 
24-i forradalmat saját müvének vallja; Lamartine, Cré-
mieux, Louis Blanc ez ünnepélyes fogadtatásnál mondja : „A 
kőmivesség kebeléből keltek fel azon eszmék, melyek az 
1789-i és 1848-i forradalomnak alapjait megvetették ;" 42) 
Ilaugwitz 1822 a veronai congressuson, I I I és IV Vilmos, I 
Napoléon, Consalvi, Sándor czár, Metternich, Cramer, Gyr, 
Eckert , Marr, Ferrari , Mazzini, Proudhon, Chenu, Heitzen, 
Struve , Becher, Barruel, Albin , Crétineau-Joli tapasztala-

83) Journal de Br. 348 sz. 13 dec. 1864. 
3*) Bien public 291 sz. 18 oct. 1865. 
s s) Unità catt . 162 sz. 14 jul . 1865. 
26) Unità catt . 197 sz. 21 jun. 1864 — 228 sz. 29 jul . 1864. 
S7) Unità catt . 123 sz. 25 maj. 1865. 
88) Bien public 210 sz. 29 jul . 1865. 
39) Monde 237 sz. 31 aug. 1865. 
4") Bien public 268 sz. 25 sept. 1865. 
*') Ecker t , Freimaurerei I I B. p. XIX. 
4!) Freimaurer-Journal Latomia, 1848. XI. Band pag, 284. „ J ' a i 

la conviction, que c'est du sein de la franc-maçonnerie qu' ont jailli les 
grandes idées qui ont jeté les fondements des révolutions de 1789, de 
1830, et de 1848." — L a Franc-Maçonnerie soumise à la publicité ' 
pag. 147. 
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t a i , 4 3 ) vallomásai, tanúságai ismervék ; mégis mondatik , 
hogy a kömivesség kihal lgatat lanul , t a n u k , bizonyító 
okok nélkül ítéltetik el ; a kőmivességnek sem religioval, 
sem politikával semmi köze, ő egészen és egyedül jótékony 
s bölcseimi egylet. 44) Igen, jótékony egylet, melynek t ana : 
„A keresztény religio az ember lealacsonyitása, söt maga 
az al jasság." 

Ezek nem a volt, de a mostani kömivességről állanak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , oct. 30-án. Já rom a piaczot unalomból, moz-

gási érdekből ; mit is csináljak mást Pesten, ha szobámban 
elfáradok, mintsem utczáról utczára járni , kelni, nézni, fi-
gyelni ? Nincs mező, nincsenek rétek, völgyek . . . . mivel 
mindnyájan az utczák völgyeiben, a nagy házak között mély 
aknákban j á r u n k naponta mindig egy helyen. A nagy vá-
rosoknak elkerülhetetlen részlete a változatosság; ha ezt 
komolyan veszszük, Pest soha sem lesz nagyváros. Bár volna 
változatosság az erkölcsökben, a vallásosságban ; de ezekben 
mindig sajnálatos állandóság , másképen pangás vehető 
észre. 

J á rom az utczákat, nem lelek, nem találok, mit ezelőtt 
mindig találtam és pedig majd minden harmadik lépésen. A 
sok utczai zsidó gyufasiheder utolsó cseppig mind eltűnt. 
Hová lett az ipar, a kereskedésnek eme képviselője, első 
kezdeményezője, a milliomosok eme csemetéje ? Talán mind 
milliomos lett, s utódról, utáncsemetéről nem is gondosko-
do t t? Gewerbe-freiheit vitte el őke t ? Vagy talán a millio-
mosok tar tot ták meg a gyufaárulást is, mivel mikint sz. Am-
brusnál olvasom, toto mundo eget, cujus mundus non capit 
cupiditates ? Nem, nem, a sors nehézségeivel oly diadalmasan 
megvívó fiatal milliomos nemzedék egy nehézséggel nem 
tudott megküzdeni, t. i. nem adtak neki hausirer-patentet, 
elveszett tehát, mint a tudósok örömére a kintornások a bel-
városból, hogy a külvárosiakat annál kegyetlenebbül kí-
nozzák. 

Az iparbélyegezés azonban nem ölte meg a milliomo-
sok serdülő csemetéjét, hanem csak más iparra szorította, hol 
nem szükséges a bélyeg. Necessitas docet artes, és die Gre-
-danken sind zollfrei, a sok gyufafiu mind literátor lett, a 
hirlapszerkesztőségi személyzet közé állott. I t t árul, sőt gyár t 
is gyufát , mely a gondolatok egész tüzét gyú j t j a ki az olva-
sók fejében, kivált a causticumoknál, például ha püspö-
kökről, szerzetesekről, ezen spectre noire-ról, hydre mona-
cale-ról beszélhet valamit, például hogy Mérode és Antonelli 
összeveszett, hogy Mérode nem tudott a pápai pénzekről 
számolni, stb. Mintha bizony Mérode épen ugy lett volna 
minister, mint a gyufafiuból lett újságíró. Mi tudjuk, hogy 
Mérode családi birtokainak összegét a szentszék javára for-
dította, hogy egy laktanyát saját költségén épített Romá-
ban, hogy testét, vagyonát, egészségét a szentszéknek fel-
áldozta. A szentatya megparancsolta, hogy egészségét kí-
mé l j e , mivel Mérode személyére még ezután is szükség 

4S) Monde 285 sz. 18 oct. 1865. — Bien public 286 sz. 13 
oet. 1865. 

4 i ) Die Gegenwart und Zukunf t der Freimaurerei in Deutschland, 
pag . 116. ed. Leipzig- 1854. 

lesz. Ime igy vesztek el Pestről a gyufafiuk, mivel mind toll-
áruczikkáruló lett ; serpens pellem mutat non naturam. 

Igy például azonnal meg van magyarázva, miért jelent 
meg a Pester Lloyd egyik számában ,Künstler Reclam' czime 
alatt egy czikkecske, hogy Amerikának egyik városában a 
missionariusok a „Leperes" tudatlanságot s vakbuzgalmukat 
felhasználván egy közönséges rózsafüzért ,/. i dollárral megfi-
zettet tek. Ká r hogy a gyufák között ilyesmit nem lehetett 
egykoron árulni. Nem annyira a vakbuzgalmat sajnálta a 
regélő művész ur, mintsem azt, mit nyíltan meg is mond, 
hogy annak az együgyü embernek, Leperes-esk nem marad 
majd pénz, amin belépti jegyet — vehetne az adandó con-
certbe. Ez baj a talán gyufafiuból lett künstlerre. Hasonló 
a Pesti Lloydban az is, hogy Romába komolyan készülnek 
már Columbus canonisatiojára. 

Mintha Roma oly hamar canonisálna valakit mint az új-
ságírók, kik Voltaire, Rousseaut, Rénánt , Proudhont, Garibal-
dit, etc. nem tudom még kit, nem bánom Rózsa Sándort is, haj-
landók az istenségek közé sorozni, ha e földet már nem embe-
rek hanem angyalok, persze bukott angyalok lakni fogják — 
biztosithatom, hogy önök közöttük ily főangyalok lesznek. 

Darázs. 
T A T A , oct. 16-án. Megható gyászeseményről kell ér-

tesítést írnom. Tegnap kisértetett örök nyugalomra városunk 
közszeretetühelv.hitvallásu lelkésze, tiszteletes Vecsey Károly. 

A „Religio" katholikus lap s már mint ilyen sem ta-
gadhat ja meg részvétét azoktól, kik azt az ellentáborban is 
megérdemlették. Caesar megsiratta Pompejust, II . Muhamed 
Hunyady János t ; méltóbb ezen erény a katholikusokhoz. 
Vecsey protestáns létére is méltóvá tette magát a mi tiszte-
letünkre. 

Harminczhárom évig volt ő városunk nagyszámú ref. 
községének lelkésze, s bár gyakori a hivatalos érintkezés, 
számtalanok a vegyes házasságok : soha legcsekélyebb okot 
sem adott a helybeli katholikus lelkipásztornak az összekocz-
czanásra. Amint ide jött , oly szép szónoklatokat tartott a 
boldogságos Szűzről, hogy hivei kezeiket összecsapva kér-
dezték egymástól : nem katholikus papot hoztunk mi ide ? 
Több izben magasztalólag nyilatkozott Köleseivel hierar-
chiánk — s Kazinczy Ferenczczel egyházi szertartásainkról. 
Különösen szerette gyönyörű zugásu harangjainkat hallani ; 
hivei aggódtak, gyanakodtak ? mi reménylettünk, biztunk a 
jó Istenben, hogy majd egykor talán meghúzathat juk neki : 
csalatkoztunk. Isten megtagadta tőle, vagy tán csak az utolsó 
perezben nyúj tot ta neki a megtérés kegyelmét, amiről mink 
nem tudunk semmi bizonyost. 

Csak kevés ideig betegeskedett, s egyszerre váratlanul 
elszenderült. Ha tovább szenved, nem tagadtatik meg tőlünk 
azon mennyei öröm, melyben most talán csak az Ur válasz-
tottjai s angyalai részesülhetnek : az eltévedt és visszatért 
juh fölött. 

Sajnál juk mi, de kétszeresen gyászolhatja őt a hivő 
ref. egyház, melynek mainap különösen nagy szüksége van 
ily positiv hitű papokra. 

Szólok most örvendetesről. A helybeli nt. piarista-atyák 
conventjének százados ünnepe e hó elején tartatott , s mely 
élvezetdús ünnepélyről eddig csak nagy elfoglaltságom miatt 
nem írhattam semmit. 
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A hazánkban átalános elismeréssel működő kegyes 
tanitó-rend tatai szerzetháza s gymnasiuma alapíttatott 1765-
ben gróf Eszterházy Miklós sárosvármegyei főispány által, 
elláttatván oly nagyszerű épülettel, milyennel még alig bir-
nak az egész országban, s biztosíttatván harminczhatezer 
ezüst forintnak (akkor bizonyára igen szép összeg) betáblá-
zása által. 

Jelen volt az ünnepélyen, a dicső Esz terházyaknak 
még mindig ugyanazon katholikus szellemétől lelkesített je-
lenlegi kegyúron, gróf Eszterházy Miklós titkos tanácsos ő 
nagyméltóságán s egyik nagyreményű fián kivül, a piaristák 
rendfőnöke ft. Purgstaller Kai. József ur, Ferencz József 
rendű lovagja, ki a Szent Léleknek a szentegyházban tör-
tént segitségülhivása s ft . Asztl Lajos helybeli esp. plébános 
urnák több mint egy óráig tartott jeles, korszerű beszéde 
után (a vallásos nevelésről), ugyancsak lelkes beszéddel nyi-
totta meg a tulajdonképeni százados ünnepélyt a gymnasiumi 
könyvtár s museum tágas helyiségeiben. 

Kiemelte a f t . rendfőnök ur élénk előadásu beszédé-
ben a fensőbb nevelést mint a civilisatio terjesztésének nél-
külözhetlen eszközét, a nevelésben a vallásos alap szüksé-
gé t ; az intézet alapitóinak nagylelkűségét s éltette azoknak 
jelenlegi képviselőjét. Utána a gymnasium ft . igazgatója 
olvasta fel az intézetnek tömött kivonatu eseménydús törté-
netét s nt. Kalmár Endre tanár ur ez alkalomra irt saját 
hosszú gyönyörű versezetét, méltó babér-koszorut fonva ez 
által a nagy lelkű alapító halántéka körül, kinek megkoszo-
rúzott arczképe ez alkalommal lepleztetett le. Az ünnepély 
szellemi részét f t . Szepesi Imre pesti tanár ur által szerzett 
zengzetes kardalok eléneklése zárta be. 

A díszebéd alatt mondott áldomások között különösen 
ki kell emelnem tek. Fit t ler Dezső uradalmi ügyvéd urét el-
méssége, s tek. J ankó Mihály jószágkormányzó urét törté-
neti adatainak érdekes összeállítása miatt. Említésre méltó 
még, hogy ezen két ur indítványára a conventnek helybeli 
és vidéki tisztelői kétszáz forintot adtak össze s tet tek le 
alapitványképen állam-sorsjegyekben szegény tanulók fel-
segélésére, s ha az intézet nagyobb összeget nyerni ta-
lálna, annak főgymnasiummá leendő átalakítására vagy sti-
pendiumok gyarapítására. 

Visszatérve Jankó Mihály urnák remek asztali szó-
noklatára, azon óhajtással zá r juk be tudósításunkat, hogy 
valamint Jankó ur kivánata szerint a történeti emlékekben 
gazdag intézet legyen annyi szomorú napok után tanuja ha-
zánk politikai megifjodásának : ugy legyen az tanuja és esz-
köze politikai megifjodásunk első alapfeltétele : a nemzet 
erkölcsi újjászületésének. Isten áldása legyen az intézeten j 

Mármurai. 
U J - B R I T T A N I A , (missiói tudósítások.) „8 napi itt-

létem után az idő lágyult, és olvadó tócsává változ-
tat ta lakásom természetes padozatját. Ágyam sem lát . 
szőtt már biztosnak lenni, azért holmimat a szomszéd 
dombra vittem. Ezen apró bajok azonban kevesbé bántottak, 
mint azok, melyek a vadak részéről egyszerre ke le tkez tek . 
A Takwel-Ottiné törzse sokat tart a babonás gyógyításokra • 
volt közöttök vagy 60 bűvész. Különös, hogy e vadak élénk 
képzelődéssel birnak, s mit ez álmokban eléjek nyújt , igaz-
nak t a r t j ák különféle nevetséges megfigyelések- vagy gya-

korlatoktól a betegségek gyógyítását gondolják függni, vagy 
valamely vállalat sikerét. Sokáig hitték, hogy a pap is bű-
vészeik módjára azt hirdeti, ami saját agyának szüleménye, 
vagy mit álmaiban látott. Négy ezen férfiak közöl egy éjjel 
azt álmodja, hogy Isten őket papokká tette, mire csakhamar 
ilyenekiil adták ki magokat, hármas mennyországot ígérvén a 
vadaknak : egy feketét, egy szürkét és egy fehéret a szent-
ség fokozata szerint, hogy most már nincs szükség keresz-
tény papokra, mivel a mise, gyónás, szentségek stb. mind ha-
szontalan. Egyik éneket talált fel, melyre Isten maga taní-
totta volna őt, s az ének csak hamar terjed a nép között . 
Eljövetelem előtt senki sem mert ellenmondani ezen csalók-
nak . Szerencsére résen álltam. E g y vasárnap, miután misét 
mondtam és vagy 15 felnőtt embert megkereszteltem volna, 
épen ebédemet elköltendő valék, jelentet ték, hogy a négy 
jósló a szomszéd magaslaton gyülekezetet tar t . Azonnal a 
hely szinére siettem, hol a nép nagy részét találtam, kereszt-
bevetett lábakkal ültek, és hallgatták a csalók által éne-
kelt dallamot. Tenyerembe csaptam, hogy csendességet kér-
jek . Szemökre lobbantottam, hogy ily hűtlenek lettek és el-
csábíttatták magokat ily csalók által. E r r e a próféták egyike 
haragtól kivörösödve fenyegetett kezével. „Ki vagy te — 
mondá, — hogy bennünket háborgatni mersz ? Te nem látod 
az Istent, és íme én látom, szemtől szemben állok, szólok vele. 
Nincs szükségünk reád, nem bánjuk, ha senkit sem fogsz 
is megkeresztelni." Jó — felelék — szavatoknál foglak, 
nem fogok többé senkit megkeresztelni, és mivel ti já tsztok 
a „Nagy szellemmel," holnap el fogok utazni. Ezen szavak 
megijesztették vörös bőrű embereimet, mire elszélyedtek. 
É n részemről megtettem az uti készületeket, akarván, hogy 
a leczke használjon. E r r e csakugyan zavarba jöt tek vörö-
seim és mentegetődztek. A főnökök hozzám jöttek, kérvén , 
hogy el ne hagyjam őket, de én kérlelhetlennek mutattam 
magamat két napig. Ismételt kéréseikre kijelentettem, hogy 
még egy kis ideig tanítok, s néhányat a méltók közöl meg-
keresztelek, azután indulok. Az ügyek most jobban halad-
tak . Néhányan, k iknek keresztségét elhalasztottam, hogy 
méltó voltukról jobban meggyőződjem, panaszkodva mondák 
nekem „hogy nem szeretem őket többé, és ugy bánok ve-
lök, mint a ku tyákka l . " Ez ugyan erős kifejezés volt, és 
könyek tolultak szemembe, látván, mennyire becsülik eme 
vadak a keresztség malasztjait. Összesen 191, 11 éven alóli 
gyermeket és 127 felnőttet kereszteltem meg. 52 házas-
ságot áldottam meg, a missio befejezésére keresztet szentel-
tem fel. Három hetet töltöttem a Tarakat ie tava part jain. 

Ismét éjszak felé tartottam a Kleritié tó éjszaki részére, 
mely már csak egy napi j á rás ra van a jeges tengertől. E g y 
hegylánczolat választott el csak az eszkimók hazájától. A 
növényzet igen csekély, a fenyőfák csak három méternyi 
magasságra nőnek, vastagságuk egy karnyi. Ezen szegény 
növényzet a sziklákon mégsem egészen báj nélküli. A Kle-
ritie tava körül legtöbb felnőtt embereket kereszteltem és 
szintén felállítottam a missiói keresztet . Az üdvösség jelvé-
nye most díszlik e láthatáron, és 8 mértföldnyi távolságból 
látható a két tó part jai mellől. Ezt elvégezvén eltávoztam 
vadaim köréből, hol három hetet töltöttem tanítván, keresz-
telvén szünet nélkül. Jun . 2-án indultam vissza, és 12 nap 
múlván Raé erődbe érkeztem. U t u n k , melyet gyalog 



vagy csónakon tettünk, sokszor sürü erdőkön, melyek rész-
ben lángok martalékjává is lettek, vezetett keresztül, néha 
pedig — a jég a tavakon olvadozván már — jégtáblákon 
haladtunk vagy térdig a sárban. Raë erődhez közel majd 
szerencsétlenül jár tunk, mert közel voltunk hozzá, hogy 
csak két lábnyi széles sajkáink, az éjszaki erős szél által 
hányattatván, elmerülnek. Ismét partra jutván, forrón adtam 
hálát Istennek vadaimmal együtt, hogy megmentett a ve-
szélytől. Vad embereim mindjárt az elmeriilés veszélyének 
okát is ad ták: „ha reggel nem ettünk volna tojást, mond az 
egyik, akkor ez nem történik velünk." Reggel csakugyan 
tojást ettünk. Vörös bőrű embereim mindent titkos okoknak 
tulajdonítanak, ez nem volna, ha megszoknák mindent az 
első okra Istenre vezetni vissza. Sok időre és munkára lesz 
szükség, ameddig e fetiscliismusnak hódoló tudatlan és nehéz 
felfogású népnek agyából a babonaságot tövestül kiirthatjuk. 
A tó partján egy sasfészket találtam a sziklán, és miután 
nem volt egyéb enni valónk, a fiatal sasok húsából akar-
tam főzetni. A vadak előre kijelenték, hogy ők nem fognak 
belőle enni. Ezen nap a szél nem kedvezett, és az emberek 
egyike azonnal kész volt okolni engem, mivel az „ő orvossá-
gából" ettem. Ezen vad ember egykor bűvész volt, és a sas 
fetische, ámbár már keresztény, mégis hitt egykori szentelt 
madarának erejében. Találtam eme törzsnél egy egészen 
keresztény hiedelmet, miszerint a bűn ez életben is testi be-
tegségek által sujtatik. Süket vagyok, állitá valaki, mivel 
sok rosz beszédet hallgattam. A vakok vakságok okát mind-
annyian a szem bűnös használatában keresik. Egy sem okolta 
a Gondviselést, kiki önmagát vádolja. Es ily gondolatmenet 
hatalmas előkészület hitünk elfogadására. Meg kell vallani, 
hogy Isten erősen látogatta e nemzetet, és talán épen azért 
ragaszkodnak hozzá. 

A Takwell-Ottiné és a Litchauré törzse napról napra 
fogy, és mi jó formán végtemetése előtt érkeztünk hozzá. 
Azon roppant testi kihágások, melyeket ezelőtt tettek ezen 
emberek, és tesznek közölök mainap is azok, kik meg nem 
tértek, a természet törvényének korlátnélküli megvetése, 
megtörte a különben erős testalkatú törzsöket. Legtöbben 
utálatos sebekkel teltek el, mások, különösen a fiatalok tü-
dövészben halnak el, és gyermekeik nyomorultak. Igen igen 
sokan hebegők, és ezen baj a rokonok közti házasságok ál-
tal nemzedékről nemzedékre száll, úgyhogy kevés a kivétel. 
Némelyik kétszer, háromszor ismétel egy szavat, de többen 
szólni akarván, görcsöt kapnak, és szájukat tát ják, anélkül, 
hogy érthető hangot adhatnának. Midőn a keresztényesitett 
vadakat tekintem, és párhuzamba teszem őket azokkal, kik 
mint a Takwel-Ottiné fajbelik csak most láttak papot, nem 
akadályozhatom, hogy ne gondoljak vissza egy rokonom 
ezen nyilatkozatára : „mit vétettek nektek ezen vadak, 
hogy a megoszlást viszitek közéjük ; miért háborgat-
játok boldogságukat ? " Fájdalom, hányan vannak, akik igy 
gondolkoznak ! Szeretném, ha mindezek hallanák, mit mon-
dott nekem egy vén ember ama törzsből. „El akarsz menni 
— mond — óh atyánk e szavakat hallván, szivünk a földre 
esik (szószerint). Miért nem tölteni velünk a nyarat ? 
Habár hajaim fehérek, mégis gyermek vagyok melletted, 
szeretném, ha szavam erős volna szivedre. Hallgass en-
gem. Mi nem birunk a fehérek szellemével, mielőtt az imád-

kozok hozzánk jöttek, nem ismertük az Istent. Láttuk e föl-
det, jónak láttuk az állatokat, jóknak találtuk, bámultuk ; 
észrevettük a napot, holdat, eget, s szépeknek találtuk, min-
dent bámultunk : azt pedig aki mindent teremtett, nem is-
mertük. Ugy éltünk atyám, mint az állatok, ettünk, ittunk, 
aludtunk, azután meghaltunk. Mi van a földön túl, senki sem 
tudta. Most a Hatalmas téged küldve könyörült raj tunk. Kö-
szönet, mindannyink nevében. Köszönet ! Atyám, ha ezután 
szerencsétlenek leendünk, legalább tudjuk, hogy a síron túl 
öröm vár reánk. Kereszteld meg összes fiatal embereinket, 
kiket még nem kereszteltél meg, még a bűvészeket is." Ha 
a katholikus missio ellenei látnák mindazt, minek mi tanúi 
vagyunk, hallanák, mint köszönik meg e vadak a küldér jó-
téteményeit, máskint gondolkoznának, és elsők volnának a 
hitterjesztő egyesület müveinek segélyezésében." 

Azon időben, midőn Petitot atya a Kleritié és Kamitié 
tavak mellett hirdette Isten igéjét, egyik társa: Grollier atya 
hosszú apostolkodása fáradalmainak, és az éghajlat zordon-
ságának lett áldozatává. Még betegen fekve is hirdette az 
evangéliumot, tanította népét, és végre szenvedései békés 
türelme által példát adott az uj keresztényeknek. Ha egy 
kis teje lett volna mindennap, megmenthette volna még drága 
életét, de e czélra 500 angol mértföldnyi utat kellett volna 
tenni Atthabaskáig, és erre már nem volt többé ereje. Grol-
lier atya az első az oblatusok rendjéből, ki ezen a vidéken 
meghalt azon 20 év óta, mely alatt itt működnek. Adja Isten, 
hogy ne érjen többet ily súlyos veszteség, és a szenvedett is 
mennél hamarább kipótoltathassék ! 

A zágrábi főincgyci papság hódol« fölirata a szeut-
atyához. 

Beatissime Pater ! 
Centum, et quod excedit archidioeceseos meae sacerdo-

tes, quos inter complures ecclesiae metropolitanae Zagrabien-
sis canonici, cum nonnullis cleri junioris individuis, in meo et 
auxiliaris mei episcopi Joannis Kral j consortio, triduana cur-
rente hoc mense absolverunt exercitia spiritualia, in aedibus 
dioecesani seminarii coadunati. Inaestimabilibus, quae subli-
mes fidei christianae veritates humano cordi ingenerare 
soient, gaudiis spiritualibus perfruentes, non poterant non 
jugiter meminisse ejus, qui, ceu visibile Ecclesiae caput, di-
vinique ejus institutoris in terris vicarius, ipsius ejusdem 
fidei principalis est columna, atque adeo firmissimum funda-
mentum. Non poterant non pio cum affectu recordari Beatitu-
nis Vestrae, Sanctissime Pater ! Cujus teneram in Deum pie-
tatem, invictum animi robur, frangi nesciam constantiam, 
facilitati, mansuetudini et incomparabili erga omnes caritati 
junctam, terrarum orbis demiratur. Vestrae, inquam, Beati" 
tudinis, quam nec, adulationis et perfidae vafriciei ar-
tes , nec impiae audaciae et sacrilegac violentiae assul-
tus umquam, vei latum unguem, ab eo tramite poterant 
deflectere, quem non minus infallibilis divinae revelationis, 
quam naturalis justitiae defixit sanctimonia; quae denique 
tantis, tamque acerbis adversitatibus non obstantibus, quatuor 
jam lustrorum defluxu non cessât praeclare mereri de divino 
in terris regno, in cujus summo apice peculiari Numinis pro-
videntiae beneficio est collocata. 
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Itaque feliciter, et, ut in clivina confido bonitate, egre-
gio cum fructu absolutis exercitiis spiritualibus, universus, 
qui in iis partem ceperat, clerus me et coram, et scriptis Ute-
ris fiducialiter interpellavit, ut suae intemeratae erga Sancti-
tatem Vestram fidelitatis, pietatis ac profundissimae devotio-
nis sensa ad benignam Ejusdem perferrem notitiam; subjun-
gendo, se, occasione asservandarum in singulis districtibus 
vice-archi-diaconalibus congregationum filialem adbaesionem 
suam, perquam quidem exiguis, siquidem tenues suae vires 
ampliores non ferant, ex imo tamen cordis affectu provenien-
tibus obuli sancti Petr i oblationibus testaturum. 

Huic ego requisitioni lubentissime, tantoque promptius 
putabam esse deferendum, quanto profundius baec sensa meo 
quoque insident pectori. Quod dum praesentibus ima cum 
submissione exsequi festino, pro me, clero et populo apostoli-
cam benedictionem flagitans, in devotissimo sacrorum pedum 
osculo perenno. 

Sanctitatis Vestrae etc. etc, 
(Z. K. L.) 

VEGYESEK. 
Pester Lloyd irja oct. 28 án : „Hamis vádolás, midőn 

korszakunkat ellenséges indulattal vádolják a kath. egyház 
iránt. Voltaire százada elmúlt, a hitnek megsemmisítését, az 
egyháznak legyaláztatását senki sem akar ja . A szabadelvű 
párt csak az államot aka r j a elszakítani az egyháztól, s ezt 
komolyan akar ja az egyház javára , hogy ne legyen egy po-
litikai rendszernek szolgálója; ehez pedig még a mai művelt-
ség minden vallások egyenjogúságát akar ja , s ezt ugy, hogy 
ebben nem engedhet semmit." Szép szavak, melyek Italiában 
az uralkodó szabadelvűektől, Francziaországban a Siècle, s 
Opinion Nationale pártjától, Belgiumban a kormánytól, Musz-
kaországban a czári ministerektől, Németországban a kis 
herczegektől számtalan tényekkel czáfoltatnak. A szentatya 
allocutiói a politikai szabadelvüségről és az egész irányról 
nagyobb hitelt érdemelnek, mint a P. Lloyd irója. Altatni, 
ez elkopott hadmozdulat; custos quid de nocte? hangzik a 
kath. táborban ; mi tényeket kérünk megnyugtatásra, nem 
pedig szavakat, melyek mind elkoptak. Végül, dicséri a Lloyd 
a magyar pápságot, hogy hozzá az ultramontán tanok nem 
férhettek, hogy ő liberális maradt. Mi mondanók : szereti 
ezen papság a hazát és a szabadságot anélkül, hogy a libera-
lismus tanait vallaná, mivel ebben csak azt mondaná, hogy 
az egyház nem képes a népeket boldogítani, tehát elszakítva 
az államot tőle, boldogítsuk liberalismus által. 

A liberalismus mind világboldogító államrendszer ál-
líttatott fel ; s ha az egyház képes volna a népeket boldogí-
tani, a liberalismus soha nem született volna, mivel czélja 
nem volna. Ebben nem más a liberalismus, mint kőmivesség, 
mikint Grisar Emile 1845-ben a brüsseli páholyban mondta : 
„a liberalismus mink vagyunk, mi leszünk az ő gondolatja, 
az ő lelke, az ő élete, végre mi leszünk ő maga." Amit az 
egyházról tagadnak, azt a liberalismusi-ól állítják : a kettő 
t ehá t , egyház és liberalismus kizár ják egymást. Vannak 
ugyan nemes lelkek, kiknél a liberalismus a kath. szívvel 
nem jött még harczba, s kik jó liberalismusról beszélnek. 
Mink pedig csak jó lelkekről beszélünk a liberálisok között ; 
azon jó lelkeket tapasztaltuk, tiszteljük, tisztelni is akar juk: 
de jósoljuk is, hogy eljönnek azon hidacskára, melyre nem 
fognak merni lépni, mivel kath. hitük alásülyedne raj ta . „Nap-
ról napra lát juk, és világosabbá lesz, irja egy belga katholi-

kus, hogy a mérsékelt liberalismus csak mythos. Van egy 
őszinte és egy szineskedő álnok liberalismus ; de mind az 
egyiket mind a másikat ugyanazon titkos gyűlölség és szenve-
dély élteti. A döntő válságos ponton a kevés lelkesek, k ik 
csoporttól elválni akarnának, a roham által elsodortatnak, 
s a szabadelvű táborral mennek, hova a roham viszi őket." 
(Bien publ. p 205 sz. 24 jul . 1865.) 

Bourlard kőmives 1854-ben a brüsseli páholyban Ver-
haegen elnöklete alatt mondá : „Nemcsak jogunk, hanem kö-
telességünk is van vallásos kérdésekkel foglalkodni, ezeket 
szemben megtámadni, szétapritani ; s meg kell történni egy-
szer, hogy a haza (Belgium) igazságot csináljon már, s ha 
máskép nem, fegyveres erővel gyógyítsa ezen leprát." (Tab-
leau des différends de religion, Préface p. 6 — 7.) A liègei 
kőmivesek tisztábban szóltak a katholikusokhoz : „tik vagy 
elvesztek alkotmányosan, vagy leverünk titeket forradal-
miasan." (Jour , de Br. 221 sz. 8. aug. 1864.) 

Ketteler püspök ur legújabb röpiratában igy szól : „ A 
kath. egyház és a külső szabad-kőmivesség között az ellentét 
nem annyira az egyes tételekben, semmint a kőmivesség 
egész lényegében van. A kőmivesség fönlétét csak ezen el-
lentét tar t ja , csak is emiatt vau a kőmivesség. Ha az egy-
háznak valóban van módja az emberiséget egy kötelékbe 
összeszedni, akkor ehez a kőmivességre szükségünk nincsen ; 
de ismét, ha a kőmivesség teheti azt, hogy az emberiséget 
egy családdá alakítsa, akkor az egyházra nem lesz szüksé-
günk . Seydel Rudolf ezt nyíltan irja : „ A mi kőmivessé-
günk azonnal megszűnik, mihelyt oly egyház lesz, melynek 
Szentlelke vagyon. Vergődjék fel az egyház az eszmény 
ezen fokára, legyen az Istennek ily háza e földön, akkor a 
páholyok azonnal megszűnnek." A kőmivesség tehát az egy-
ház tagadása. Az emberiség megváltása a kőmivességben 
lesz. IIa a kőmivesség türi az egyházat, csak azon gondolat-
ban teszi, hogy majd az egyházat kiszorítsa." (Kann ein kath. 
Christ Freimaurer sein ? pag. 50.) 

Az irgalmasbarátok romai főnöke, a szentatyának pa-
rancsára, körlevelet menesztett saját rendjének minden há-
zaihoz, buzdítván őket, hogy a cholerabetegségben alapitó-
j u k szándéka, szerzetök törvénye szerint minden buzgalmat 
fejtsenek ki, s ha a betegek szaporodnának, kiki saját szobá-
j á t is engedje át a cholerabetegnek. 

A franczia püspökök albummal kedveskedtek a szent-
atyának hódolatuk jeléül. Az album a franczia birodalmi 
püspökök arczképeit tartalmazza. 

Felhívás. 
Alulírott, a veszprémmegyei papnevelde által felké-

retve, ngys. és főt. Zalka János esztergomi kanonok és pap-
neveldei kormányzó urnák, mint szerzőnek engedelmével, 
le fogja kőre nyomatni annak közkedvességü és már majd 
nem átalán használt „Synopsis Históriáé Eccles." czimü is-
kolai kézi könyvét. — Tisztelettel szólitja fel tehát az egész 
ország papneveldéinek f t . elöljáróit és tanárait , hogyha ne-
talán óhaj tanának a nevezett munkából néhány példányra 
szert tenni, eme kívánságuk felől, a példányok számát meg-
határozva — alulírottat a legrövidebb idő alatt tudósítani ne 
terheltessenek; a kiállítás elég jutányos leend, ivenkint 4 l / a 
krba fog kerülni, ide nem értve a szállítási költségeket. 

Pest, oct. 29-én. 1865. 
Dessew/fy Sándor, 

pesti központi papneveidei tanfelügyelő. 

Ájtatos adakozás. 
Szenta tyánknak.Exaudie t i l lumde coelo sane tosuo : in potentatibus 

salus dexterae eius. Bééi. . . . . . . 5 fr . o. é. 
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RELIGIO. 
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Pesten, november 8-án. 3 8 . II. Félév. 1865 

TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

Rölcsészeti nézetek. 
in. 

A z a t h e i s m u s a t u d o m á n y í t é l ő s z é k e 
e l ő t t . 

Kimutattuk, hogy közöttünk az értelmek el-
homályositásának iszonyú törekvései vehetők észre, 
és hogy ezen igyekezet tetőzése a pantheismus, 
mely meghamisítván az Isten természetét, felfor-
gatja az eszméket, magát a nyelvezetet. Lát tuk, 
hogy dogmának kiáltva ki a világ és az Isten azo-
nosságát, és igy elűzi gondolatunk fátyolozott egé-
ről minden viszonyát a végtelen és végesnek, a tü-
nemény és substantia, ok és okozat, rend és értelem, 
erő és mozgás, reális és ideális közt; ezen eljárás 

. következtében mind ama ragyogó pontokra, melyek 
az emberi észt az igazság magas regióiban vezették, 
setétséget hoztak, és menthetetlenül összezavarták, 
úgyhogy lehetetlen benne magunkat tájékoznunk. 
Mindazonáltal a pantheistikus tagadás habár össze-
zilálja az elemi fogalmakat, mégis tündöklő vallo-
mást tesz az embernek imádási hajlama- és szük-
ségérzetéről. Habár az ember imádása elől elviszik 
a reális Isten, meghagyják mégis fantomját, és ha-
bár a pantheismus, alapjában, tanainak főérveinél 
fogva atheistikus (istentelen), mégis őrizkedik ki-
mondani e szót, mely az emberi ajakról lehangozva, 
iszonyú borzadályt szül a beszélőben és hallgatóban 
egyaránt. 

Ámde akarva nem akarva a hajthatatlan logika 
nem áll meg a consequentiák kapujánál, hanem 
beljebb megy, és ha a naturalismus, elfojtva a ter-
mészetfeletti közlekedést, utat nyitott a pantheis-
musnak, a pantheismus elfojtva az ember és Isten 
közti természetes viszonyt, annál biztosabban vezet 
az istentagadáshoz. Es igy ami a dolgok velejében 
rejlett, felszinre kerül, az atheismus magva, mely a 

pantheismus homályos üregeibe rejtődzött, gyümöl-
csözik, megszülte az istentagadók nemzedékét. Előt-
tünk áll iszonyt gerjesztve maga körül a tudomá-
nyos atheismus, mely a haladás nevében jogosult 
helyzetet igényel a tudomány különféle ágai, a tár-
sadalom sokféle rétegeiben. Mi nem fogjuk czáfolni, 
sem pedig az Isten létét bebizonyitani ; hála Isten-
nek nincs reá szükség részetekről. Kiválasztott néz-
pontunknál maradunk, s kimutatjuk, hogy a tudo-
mány, mely Istent tagad, önmagát tagadja meg, s 
ahelyett, hogy világosságot hozna, sürtt homályt 
hint a tudomány minden spherájába. Sebesen röpü-
lünk eme tudomány főbb pontjain át, felülről lefelé, 
a központból a szélig, hadd lássuk, mikint akarja 
tisztátalan lelielletével elfújni az egyetlen világot, 
melynek mindenre kell fényt öntenie. 

1. Legelső a bölcseimi istentagadás, melyet 
őszintesége miatt dicsérve emiitünk meg, ki nem 
mondja ugyan : én atheus vagyok, hanem kétértel-
műség nélkül rikkantja k i : én nem hiszek Istene-
tekbea ! Mi tehát az ő credója ? Lássuk. Ezen 
bátor, feszély nélküli bölcselet nem foglalkozik a 
pantheismus föladataival, az ok és okozat közti vi-
szonynyal stb. Előtte e szavaknak nincs értelmök, 
ezek csak az embei-i gyarlóság százados tanuságté-
telei. Az okozat mögött szerinte nincs ok, a tüne-
mények mögött nincs substantia. De ha nincs a 
mindenségben ok és okozat, mi vagyon tehát? Két 
dolog magában foglal mindent: és e két dolog a 
tünemény és tény. Van a tüneményeknek egy cso-
portozata és a tényeknek egy fokozatos tömege. Az 
okok, vagyis az, mit az emberi ostobaság e név 
alatt ért, nem egyéb mint tények, viszonyítva más 
tényekkel ; valamely ténynek oka, ugy van meg a 
tényben, mint van az egész saját részében, és az, 
mit ti oknak neveztek, nem egyéb, mint egy emel-
kedett tény, mely valamely ténycsoportulat felett 
uralkodik. Mihez képest, vonj el egyes tények cso-
portjából egy átalános tényt, ezt analog tényekhez 
sorolva, itt ismét vonj el egy tényt, mit törvénynek 
neveznek, és igy, öt vagy hat lépcsőn menve föl, 
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eljutsz utóvégre az egyetemes axiómára, mely ma-
gában zár mindent. A dolgok fokozatain haladva, 
kézzel érintheted minden dolgok gyémánt lánczát, 
mely minden tényt összeköt, hogy egy lényt for-
máljon belőlök, és ezen egy eloszthatlan lény (hall-
juk!) a világ, melynek tagjai a lények. Ez utat 
meghaladva, az egész teremtés és generatio ki van 
magyarázva; nem tudom mi szükségünk lenne te-
remtő Istenre? Aki nem hinné, hogy ez az észjárás 
valóban emberi agyban fogamzott, ide irom hason-
lithatlan prózáju credójukat: „A dolgok tetőzetén, 
a tündöklő és megközelithetlen aether magasán pro-
nunciáltatik az örök axióma, ezen teremtői formula 
huzamos hangzása kimerithetlen hullámzása által 
hozza elő a mindenség végtelenségét. Minden vál-
tozás, minden mozgás, tényeiben egy, valamint egy, 
perczeiben az élet ; mindenek együvé vannak kötve 
az arany láncz isteni gyűrű i által." „Ezek után mi-
nek nekünk a teremtő Is ten? Valóban fölösleges, 
nincs is egyéb hátra, mint felkiáltani : ah hatalmas 
axióma! üdvözlégy! nem hiszek Istenben, hanem hi-
szek axiómában, mennynek és földnek mindenható 
teremtőjében." — (Ha az olvasó e beszédet badar-
nak tartaná, ne engem okozzon, hanem azokra ves-
sen, kiknek e csillagtalan éj delelő napfény.) 

Voltaire bolondnak mondotta azt, ki állitaná, 
hogy az óra nem tételezi fel az órást, és hogy a 
világ nem bizonyítja az Istent. Ha Voltairenak volt 
esze, akkor eme bölcselet mód-nélkül eszeveszett; 
több mint atheus, eztheophob, (Istentől irtódzó), ez 
ádáz dühhel rohanja meg az Istent, kit a semmivel 
tesz párvonalba. Forduljunk el a káromkodástól, 
mely nem csak az Istent, hanem az emberi észt és a 
jóizlést is szidalmazza. Szerinte Isten nem egyéb, 
mint a tények szanaszét tömege, az Isten, az ok 
helyét axióma pótolván, t. i. a vak semmi. Ezen 
doctrinális atheismus nem egyéb a tudomány terén 
mint oltókalap a gyertya mellett, arra szánva, bogy 
eloltsa a bölcselet lobogó tüzét. Néha azt is gondol-
tam, hogy ezen bölcsészek élczezni akarnak, hogy 
egész rendszerük a genesis caricaturája akar lenni. 
Axióma pronunciálja (kifejti, kijelenti) magát, mi-
képen fogadhatja el ezt az ész? Miképen lesz, mi-
után kitárta magát, a realitás szülője, miképen szár-
mazhatik a reális az abstractióból ? Miképen válik 
ezen axióma az ürességben való hullámzása által a 
világ törvénye, és e törvények hullámozván miké-
pen lesznek tényékké? Végre e meddő axiómát 
ama dolgok tetőzetére állítva, melyek még nem lé-
teznek, miképen származhatik ki belőle az élő rea-

litás és fokról fokra tovább az élettelen, végre az 
érzés nélküli lények? Midőn mi a teremtést vagy a 
semmiből való keletkezést tanítjuk, a kezdetben van 
élő végtelen ; itt az ész, daczára a titoknak, tudja 
tájékozni magát; hanem ezen élettelen axióma mi-
képen kelthet életre, midőn magának sincs élete, ez 
kutató eszünknek meg nem felel. És még azt mond-
ják, hogy köztünk és közöttük csak „a metaphora 
különbsége van meg." Mily ámitás ! Örvény van 
köztünk, mely az absurdum és az igazság közt fog-
lal helyet. Valljátok meg, magatok sem akartok 
egyebet, mint a semmiség spectrumának tudomá-
nyos köpenyt tákolni össze. (Folyt.) 

Zádori. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov 7-én. (Folyt.) Kopácsy József herczegprimás 

kapván gr. Majláth Antalpraesidialislevelét,azonnal irt az egri 
érsekhez, s hihetőleg más püspökökhez is levelet, közölvén 
velők az apostoli király szándékát, nem akarván maga vála-
szolni ez ügyben, mielőtt némely püspöktársainak nézeteit 
ki nem kérte volna : úgyis e lépésnél nem annyira a placetum 
gyűlöletes volta, melyet I. Ferencz király is elismert, mint 
azon javaslatok voltak előterjesztendők, melyek azután sza-
bályul fognának szolgálni. Kopácsy tehát a nagynevű Pyrker 
László érsekhez fordult, aki már 1834 maj. 9-én a placetum 
ellen erősen tiltakozott. ') Nem első tiltakozás a magyar püs-
pökség részéről. Battyány herczegprimás az ő monumentá-
lis előterjesztésében szólt a romai császárhoz ; az egri érsek 
és Kopácsy szólt I. Ferenczhez mint magyar királyhoz. Igy 
szólnak a jiüspökök II. Józsefhez : 

„Gravamina cleri Hungarici contra constit. Josephi II . 
imp. et regis in rebus eccl. éditas." Art. 3. „Episcopi habent 
potestatem res eccles. regere et gubernare, providere et dis-
pensare secundum canonum auctoritatem. S. Steph. libr. 2. 
cap. 2. Ita quidem beatioribus Hungaricae ecclesiae tempori-
bus usuveniabat ; sed utprimum regimen auspicatus est Jo-
sephus II. quemadmodum cetera omnia, sic leges canonicas 
et totum regimen eccles. confundere, atque perturbare in 
animum induxisse videtur, Nempe constitutiones edebat san-
ctionibus canonibus atque legibus regni et consuetudinibus re-
ceptis oppido adversantes. Tales reliquas inter sunt : de com-
municatione episcoporum et fidelium cum Sede Romana poene 
abscissa, de generali usu linguae germanicaein locum latinae 
inducendo, de scholis nationalibus mixtis cujuscumque reli-
gionis adolescentibus, atque aliis idgenus compluribus : quae 
manifeste produnt aug. imperatorem non aliud intendisse, 
quam ut abrogato veteri jure canonico et legibus regni novae 
sanctiones ad genium suum conflatae earumloco surrogen-
tur " 2) A püspökök tehát a jus placeti-t országos sérelem-
nek tekintették, mint ilyent előadták ; ezen sérelmek való-
sága ellen a hazai rendeknek kifogásuk nem volt, sőt, hogy 

' ) Roskovány, Monumeuta, T. 2. p. 585—589. 
l ) Iloskovány, Monumenta, T. 3 p. 515 . . . . 
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a püspöki rend II. József önkénykedo rendeleteit az egyházi 
téren megtámadta, a magyar nemzet ezen lépést, mint haza-
fiast üdvözölte. S most kell ugyan annak a magyar korona 
ékének lenni, ami egykoron a magyar nemzet jogait sértette, 
amely ellen a tiltakozást a nemzet üdvözölte. A jus placeti 
lenne a magyar koronának joga, mikor a placetum gyakor-
lata mint a magyar alkotmány sérelme, sz. István decretu-
mainak megvetése tekintetett a nemzet által. 

Kopácsy gróf Majláth Antal levelét Pyrker László ér-
seknek másolatban elküldte, kérvén : „ut quid eidem quoad 
praemissa videatur, pro consummato suo judicio, primo quo 
fieri poterit tempore, significare mihi dignetur." 3) Az egri 
érsek ezeket irta a prímásnak 1843 mart. 1-én : „Communi-
cationem episcoporum cum summo Ecclesiae pontifice omnino 
coarctatam esse censeo, et quidein per praevigentos altissi-
mas normales ordinationes, quibus vigens placeti regii usus 
innititur. I larum quippe vigore episcoporum recursus qua-
cumque in materia, demtis occultis conscientiae casibus, ad 
suam Sanctitatem directi altissimis politicis dicasteriis sub-
sternuntur, et post ad probationem Romám promoventur ; 
tum rescripta pontificia, facilitates etiam tales, quae res mere 
spirituales concernunt, non tanturn revisioni subjiciuntur, sed 
absque discrimine objecti placeto etiam signantur. Unde et 
saepe res, quae ex indole sua secretae esse debent, coram 
foro civili patefiunt; et expedito rerum cursui mora iujicitur. 
Huic provision! potissimum tribuendum venit id etiam, quod 
relationes de doctrina fidei et morum, quas ab episcopis de-
poscendi recipiendique jus summo pontifici e sacrorum cano-
num instituto indubitanter competit, his temporibus vix iam 
praestentur. Hinc etiam videtur id provenisse, quod recen-
tiori aevo in casibus dubiis rarius per episcopos consulatur 
Romanus pontifex, ad quem tamen inde ab Ecclesiae incuna-
bulis, ut indubitata monumenta historica palam attestantur, 
ex omnibus orbis partibus reeurrebant ecclesiarum rectores 
suavis consilii, salubrisque doctrinae recipiendae causa. Equi-
dem in dubium vocari nequit, principi jus competere curandi, 
ne sub obtutu religionis aut per abusum potestatis ecclesiasti-
cae damnum reipublicae inferatur : verum ex hoc. jure ille, 
qui a temporibus Josephi II. imperatoris potissimum invaluit, 
placeti usus necessario eo minus sequitur, quod suae majestati 
non desint alii mitiores et rebus catholicis haud injuriosi 
modi, quibus praelibato juri suo debitum procurare possit 
effectum." Átmegy azután a nagy nevű érsek pontokba fog-
lalt indítványára ezen érdemben. Néma magyar korona joga 
tehát, hanem csak II. József alatt a császári korona azon 
visszaéléseinek egyike, melyek ellen az egész nemzet oly 
erélyesen felszólalt, s melyeket II . József halálos ágyán 
visszavont. Nem magyar törvény-, hanem 1777, 1791, 1800, 
1802, 1804, 1807 császári parancscsal hozatott be a placetum; 
nem ismeretlen dolog pedig nálunk magyaroknál, hogy a 
a legfelsőbb leiratokra vis inertiae-vel válaszoljunk, azaz, az 
ily intézkedést hazánk jogaiba ütközőnek nyilatkoztassuk. 

Kopácsy József 1843 maj. 9-én felküldött indokolt vá-
laszában, azonnal megemlítvén Perényi Imre nagyszombati 
püspökhelyettesnek visszás esetét Gombos Imre és Szepessy 
Katalin számára kért házassági felmentésnél, miszerint vagy 
helyettességéröl lemondani kellett, vagy a Romából kapott 

3) Roskovány, Monumonta, T. 3. p. 888. 

dispensatiót végrehajtani, előadja hogy ezen jus placeti csak 
1781 mart. 30, — 1782 maj. 17, — 1782 sept. 9, — 1791 
oct. 31, — 1807 mart. 3, — 1811 nov 19, — 1815 aug. 29, 
— 1819 april 6-án közzé tett cancellariai vagy helytartósági 
intimatumokkal parancsoltatott, irja a herczegprimás: „Alio-
quin episcopos Hungáriáé minime latét, longe aliam commu-
nicationis rationem cum Sede Romana ante annum 1781 nullo 
sane regni et publicae potestatis incommodo viguisse. Que-
relae itaque ss. suae majestati propositae pro fundatis non 
abs re habentur. 

Imprimis observandum duco, in legibus nostris nihil 
occurrere, quod placeti regii actu vigentis usui suffragetur ; 
immo art. 63. 1498. dum rescripta ibi qualificata Roma libere 
apportari posse enunciat ; item art. 14. 1550." 

Újszülött a magyar államéletben a placetum, melyről 
törvényhozásunk mitsem tud, sőt épen az ellenkezőről töb-
bet tud ; idegen hozomány tehát, mikint II. Józsefnek min-
den rendeletei. 1498 évi 63-ik czikkelyünk parancsolja, hogy 
a szentszék leiratai szabadon hozattassanak be; az 1550 évi 
14 cz. csak a püspök kinevezési bullákat parancsolja a ki-
rály elé terjesztendőknek „ut munus pastorale liberius exer-
cere valeant ;" 1556 évi 25 ; 1557 évi 10 ; 1559 évi 41 czikke-
lyek a püspöki főpásztori hivatal akadályainak elhárításáról 
intézkednek; mindenütt tehát a függetlenség, a szabad in-
tézkedésről szólnak törvényeink, nem pedig az egyházi kor-
mányzás akadályairól, amilyen különösen a placetum. Az 
1791 evi 26 trcz a protestánsokról mondja, hogy vallásos 
ügyeik egyedül az ő vallásuk elöljáróitól intéztethetnek el: 
a mi kath. vallásos ügyeink tehát fognak egy protestáns, ma 
holnap egy zsidó felelős ministertől intéztetni el ? A 
nem üldözi, nem Ítélgeti a prot. egyházi gondnokok k i 9 
leit ; Ítélgesse, üldözze a romai pápa és a püskökök 
leit ? Es T. Gedeon ur, aki égre-földre nem engedné, hogy a 
superintendentiák leveleit először kormány-hivaifflnok nyissa 
fel mint csendőr, követeli, hogy a pápa, hogy a püspökök le-
veleit mindig ily hivatalnok nyiss^fel, és^izsgál ja meg. Sze-
retnők, hogy ha a nagy szabadelvirek kissé jobban a szabadsá-
got is szeretnék és a becsületet ; a szabadságot, hogy közvet» 
len hallhassuk, mit parancsol a püspököknek a pápa, a püs-
pökök pedig nekünk; — a becsületet, hogy ne orroljon 
mindenkiben lázitót, mihelyt katholikus, vagy mivel hosszú 
ruhát visel. Az országgyűlés a protestánsoknak csak szaba-
dalmakat adhat, korlátokat pedig semmiképen ; de a kath. 
ügyekre békókat kovácsoljon? Tek. Tanárky Gedeon vallá-
sos buzgalma igen nyílttá lesz. Mink megvárnék, hogy kép-
viseleti programútokban senki prot. propagandát ne csináljon, 
t. T. Gedeon pedig már csinált. A zsidó vallás belügyeit a 
rabbik végzik : a katholikusok ügyeit a protestáns többségből 
összegyűlt országgyűlés, a buzgó protestánsokból, a hanyag 
katholikusokbólalkotott kir. ministeriumfogja végezni? Hol 
van törvényczikk, mely a pápai bullákat vizsgálat alá vé-
tetni parancsolja ? Van egy német nyelven irott császári 
normális 1781-ből.Tek. Tanárky Gedeon urnák ez àz egyedüli 
támasza. Őseink tehát vétkeztek volna, mikor.II. József ren-
deleteinek ellenmondtak, mivel ő a magyar koronát egy nem 
ismert, nem birt joggal gazdagította volna; akkor az 1780— 
1790-i őseink az ö tiltakozásaik helyett II. Józsefre áldást 
adni köteleztettek volna. 
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Kiadattak a placetumról normálisok ; de teljesen gya-

korlatba nem vétettek. A kormány maga is kételkedett az ő 
eljárásának törvényességéről. XIV. Benedek bullája 1751 
oct. 11-ről, melylyel az ünnepeket kisebb számra hozza, nem 
a császári, vagy a királyi irodába, hanem egyenesen az esz-
tergomi káptalani helyettes és a kalocsai érsekhez küldetett ; 
s Maria Terézia nem tiltakozott ez ellen. II . József vissza-
hiván minden intézkedéseit, ami 1790 april 20-án II. Leopold 
által ismételtetett, a placetum is megszűntnek nézetett. Prae-
ceptum volt a placetum, nem pedig lex, a praecipiens halá-
lával a praeceptum is meghaltnak nézetett ; úgyhogy midőn 
1790 ben a győri püspök VI Pius bulláját de precibus pu-
blicis a helytartótanácstól kapta, nem pedig saját érsekétől, 
a győri püspök ez ellen ünnepélyesen tiltakozott. — X I I Leo 
bullája a titkos társulatokról a nuncius által egyenesen Rud-
nayhoz küldetett; ugy küldetett az 1825, és 1826-ijubi-
laeumról szóló bulla is ; ugy VIII Pius által 1829-ben ki-
adott bulla. A cancellaria, a helytartótanács daczára a 
többszörös normálisoknak, nem tartotta köréhez tartozónak, 
hogy azok fölött Ítélgessen. 

Nincs törvény a placetumról mai nap ; ami hasonlóról 
szól, oly tárgy az, mely mai nap nem létezik, és ha léteznék, 
magunk is piacetet követelhetnénk reá ; német normálisok 
által hozatott, a bureaucratiában meghonosittatott ; de ha-
zánkban még a dicasteriumokban sem gyakoroltatott teljesen. 
Közvetlenül az egyház függetlenségét, s igy ebben a kath. 
dogmát sérti; mint sérelem ellen tiltakozik ellene az egyház, 
tűrte néhol, mikint a betegséget szoktuk tűrni ; de ellene 
mindig orvoslás után kiáltott. Gyűlöletes intézkedés, melyről 

korona mit sem tud ; melyről ha tudna is, azt mai 
kellene szüntetni; sikeretlen, czélszerütlen, fölösle-

^ ^ ^ ^ r e e l a pápa szándékosan egy királynak sem sérti jo-
gai t ; a püspökség mindig hazafias, mindig hü polgár, ha 
tudott Pázi9an Péter egykor a szentszékhez a magyar ko-
rona jogai mellett felszólalni, ma is a püspökség volna első, 
mely a szentszél^t e z e ^ e figyelmeztetné, s az államnak 
elég eszközei vannak bármily jogokat is megvédeni ; a pla-
cetum összeütközik az alkotmányossággal, a szabad szólási, 
szabad sajtói, szabad vallási, szabad közlekedési joggal, ma-
gyar életünkkel, a kor szellemével, mely még a kereskedelmi 
társulatoknak is teljesen-.szabad mozgást követel; szolga-
lelkek gondolták ki, zsarnok lelkek alkalmazták ; ma csak a 
tudatlanság hivatkozik reája. Mi korunknak emberei va-
gyunk ; akik a placetumot vitatják, a gyűlöletes absolutiák 
elrozsdásodott, elavult fegyvereihez nyúlnak. Meghalt a pla-
cetum, soha sem támad fel ; s ahol soha nem volt, mikint ma-
gyar törvényhozásunkban, bizunk a nemzet szellemében, 
hogy a vallásos villongások tüzét ki nem fogja gyújtani vele. 

Tiszteljük a magyar korona jogait, védjük is, és vé-
deni akarjuk ; ebben t. Tanárky G. ur. egy püspököt, egy 
kath. plébánost sem feg megelőzni ; de a placetum soha egy 
koronának sem volt joga, annál kevesbé a magyarnak, mely 
minden jogait az egyházra a pápától kapta, mástól nem is kap-
hatta : amit a pápa nem adott, amit nem is adhatott, azt semmi-
képen a m. korona nem birhatja, felhozakodhatik vele, usurpa-
tiot fog elkövetni,mely ellen minden jogérző sziv tiltakozni fog. 

4) Ezen adatok Kopácsy leveléből szedettek ki. Lásd Roskovány, 
Montnuinea T. 3. p. 896. 

Az absolut hatalmú fejedelmek sok usurpatiót követ-
hettek el ; de a szabadelvű kormányok az usurpatiokban si-
keretlenek lesznek, mivel az usurpatiok ellen férfiasan sikra 
szállani épen a szabadelvűek tanítottak meg leginkább. Fel-
teszszük jeles hazánkfiaiban, hogy sem jogot tapodni, sem, 
hol nincs, jogot bitorolni nem akarnak, különben az ellenke-
zőről tanúskodó tapasztalásnál ki kellene mondanunk, hogy a 
nagy jogkiáltozás nem más, mint Luther Mártonnak szava : 
sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas. 

PEST, nov. 2-án. Ma halottak napja levén Pestnek 
templomai ajtatoskodókkal zsúfolásig megteltek, mindenki 
iparkodott elhunytjai iránt leróni tartozását. A belvárosi 
plebánia-templomban feltűntek nekünk az első padok, me-
lyek fekete posztóval voltak behúzva; minthogy pedig üre-
sen állottak, s mégis a nagy tömeg számára el voltak zárva, 
kénytelenittettünk kérdezősködni, kinek számára tartvák 
fönn ezen padok ? mily nagy, mily magas ur fog itt ülni a 
szentmise alatt ? A felelet elég érthető s biztos volt : „a vá-
rosi tanács számára" ! Oh ! hát a városi tanács utólsó 
izig kihalt, hogy üres padokkal képviselteti magát ? A vá-
rosházban tavaszkor hagymáz uralkodott, nyolczat elraga-
dott; talán mindnyájokat'? És ime dehogy halt ki, hisz 
ott ül egy tisztes ur ; ki az ? a városi főügyész ! Mi-
csoda ? hisz ezen ur református vallású ? Igen, de ő talált 
időt megjelenni a templomban, ott valóban épületes ajtatos-
sággal képviselte rettenetesen elfoglalt katholikus hivatal-
társait a városházán, kik azalatt vagy hivatalszobáikban 
dolgoztak, vagy reggelijök mellett újságot olvastak a ká-
véházban, vagy hivatalasztaluk mellett tollat igazítottak. 
Senatus haec videt, populus intelligit. Egyébiránt köztünk 
legyen mondva, Pest városának tisztelt tanácsa nem igen 
erőlteti meg magát a nyilvános istenitiszteletbeni részvétel-
lel, tagjai közöl sokan vannak ily alkalommal absens-skar-
tétán felirva, legfölebb egy biztos rendeltetik ki néhány po-
roszlóval, s ez, azt gondolják a prudentes et circumspecti 
melléknévvel megtisztelt urak, elég, mert quod quis per 
alium facit, ipse censendus est fecisse. A királyi születés és 
névnapok persze kivételek, ut firment regulám, és Herrn-
dienst vor Gottesdienst. Vannak Pestnek fogadott ünnepei 
is : ilyenek szent Sebestyén, szent Róchus, sz. Rozália 
ünnepei ; ezeket körmenettel kell a papságnak megülni ; 
hajdanta az egész tanács in corpore vett részt e fogadalmi 
ünnepekben ; de hisz a pestis meg cholera már elragadta 
akiket akart , nevetséges volna követelni, hogy a holt apák-
nak élő unokái azoknak fogadalmi ajtatosságaikat végezzék: 
most roppant sok a teendő, ki is menne körmenetre ? men-
jen a pap néhány öreg asszonnyal, adnak mellé egy városi 
biztost, ki ezen tiz öreg asszony közt a rendet föntartsa s 
megvan Pesten a fogadalmi ünnep ; igy azután a farkas is telve 
van, a bárány is egészséges. Azt szokták ugyan mondani : 
a capite faetet piscis, de ez itt alkalmasint nem áll, mert a 
város feje katholikus, s ezt még követjelölt vetélytársa el-
len érdemül is tudatja be magának ; bene ; ostende mihi fidem 
tuam et ego ostendam tibi opera, irja sz Jakab apostol, de ter-
mészetesen nem gondolt Pest városának tanácsára ! — 

Tegnap délután kimentünk a temetőbe, hogy lássuk 
az ajtatoskodóknak ezereit. Lát tuk s megutáltuk amit tesz-
nek, kevés kivétellel. Tessék képzelni rettenetes sok em-
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bert, hogy majdnem egymás hátán já rnak , a kapukban oly 
tolongást, hogy az ember, aki be vagy ki akar ra j ta menni? 
életét kozkáztat ja , e mellett fület sértő ja jgatásokat , gyerek-
sírást, kutyaugatást , hatalmas káromkodásokat, még hatal-
masabb oldaldöféseket : bent a temetőben szivarozva pipázva 
járó-kelő uracsokat, mester legényeket , karon fűzött pá-
rokat , a sírboltok tőszomszédságában, a kerítés mellett 
az egész tömeg szemeláttára nyilvános maschtin-bakki-
rokat , tessék mindezt a legszelídebb üvegen nézni, s 
fogalma lesz a pesti halottak-napjának előestéjéről a sírkert-
ben. Hogy a tolongást mellőzni lehetetlen ily tömeg mellett, 
elhiszszük ; de hogy a pipázást a sírásoknál, s a szivarozást, 
— meg a temetőnek a szemérem s vallásosság gúnyjá ra nyil-
vános szemet-piszokhelylyé átalakítását meggátolni ezen né-
hány órára nem lehetne, meg nem foghatjuk. Persze a be-
csülettől, a műveltségtől, a vallásosságtól legtöbb függ ; de 
miután a pesti temető, kivéve a zsidókat, vegyes, a szivaro-
zók, a pipázók, a szeméremsértők ellen jó volna poroszlói 
argumentum is, s ha ezen utolsókkal a rendreutasi tást nap-
pal megtennék a vácziutczán, nem látjuk, miért nem tehet-
nék meg a katholikusok megszentelt helyén. 

A sírok ki voltak világítva, itt ott siránkozó, imádkozó 
rokonokat is lát tunk ; lát tunk sok idomtalan síremléket, 
melyek nem nagy müizlésére mutatnak Pest városának — s 
melyek közt az újonnan felállított, kétség kivül nem aján-
dékban kapott feltámadó Krisztus szobra sem tesz kivéte l t ; 
lát tunk sok koldust, elmaradhatlan appendixét minden vallá-
sos ünnepélynek; s láthat tunk volna kétség kivül még sok 
mindenfélét, ha ezen constantinápolyi török bazarhoz hason-
lítható jeleneten el nem szomorodva, tova nem siettünk volna. 

Most még csak ar ra ké r jük a tisztelt olvasót, ha al-
kalma vagy ideje van, vesse össze ezen ünnepi tudósításun-
ka t a többi pesti lapok hasonló tudósításaival, s feleljen ma-
gának : igazságot vagy satyrát ir-e a 

Darázs. 
KASSA, oct. 10-én. Mult vasárnap a papnevelde tem-

plomában egy if jú áldozár primitiázott, és ft. Krausz J . ka-
nonok és papneveidei igazgató ur kézvezetése mellett ál-
dozata zsengéjét mutatta be, s első áldását mondotta pap-
társai, ^szülője, rokonai fölött. Ki ne sietne ily ünnepélyre, 
hol minden oly szokatlan pompafényben történik ; hol a 
meghatot tság ereje sirni tanit, s hol — főleg egy pap, első 
áldozata emlékét oly édesüdvileg új í that ja meg szivében, 
erősbülhet lelkében, szilárdulhat papi kötelmeinek teljesíté-
sében ? . . . . A lelki ujulás színhelyén eszembe ju t a a város, 
hol egykor mint u j munkás az Ur szőlőjében az első kapa-
vágást tettem ; hol a lelkészi hivatal terhére s magasztossá-
gára gondolva, hajlékom csendében könyeztem, s az U r ne-
vében először hallatám az üdv szózatát, hol első göröngyeit 
tapodám a nehéz papi pályának, s tapasztalni kezdém, hogy 
az élet nem éden, mint gyermekéveimben álmodám, hanem 
kiizdtér, melyen csak vérezve nyerhetni babért. . . A világ 
szelleme ellenkezik a hit igazsággal; a földhöz ragaszkodók, 
önhasznukat mások kárával keresők álnoksága nem tud 
megbarátkozni a nyiltszivüséggel, az egyeneslelküséggel ; a 
bün setétsége fut a napvilágtól ,"ret teg a szabad-szólástól. 
— — S az egyház szolgáinak ép az ju ta osztályrészül : a 
bűnök tábora ellen sikra kelni, azok já rma alól az emberi-

séget fölszabadítani, azt az igazság és szentség ösvényén 
vezetni, erkölcsére édesanyai gondossággal vigyázni, szóval 
azon lenni : hogy a siralom-völgy lakója a hit malasztinak 
segélyével visszanyerje a szent örökséget, mit Ádám a tyánk 
elveszitett az őskorban. 

Mily vallásos elszántság egy tanult, képzett egyénnek 
a zárdába lépni, a világ ruhá já t elvetni s az önmegtagadás 
köntösét, a gyászos reverendát magára ölteni ! Mily nemes 
ifjúi törekvés a rózsapályát tövisekkel felcserélni, küzdtérre 
lépni, hol annyi a legyőzni való, és oly kemény a harcz . . ! 
És váljon kiért teszi ezt az ifjú ? Szülői, rokonai . . . kedvé-
ért ? Ezekér t sok volna ily áldozat. . . A nép közlelkijava 
lebeg inkább szemei előtt ; hogy kiket J . Krisztus vére árán 
váltott meg, a világ csábingerei ellen megvédje ; magát szent 
feláldozással Istenért , embertársaiért oda adja, kiket szóval, 
tettel boldogítani, s a czélt, mely felé mindenikünk törek-
szik, megközelíteni, egyedüli vágya, legtisztább, legforróbb 
kívánsága. Szép hivatás, magasztos rendeltetés ! ,A meny-
nyivel nemesebb — mond sz. Kelemen — a lélek a testnél : 
annyival több a lelkészség a ki rá lyságnál / , ) ,A lelkészi 
hivatal — jegyzi meg aranyszájú sz. János — a földön műkö-
dik, de az égből származik. ' 2) ,A fejedelemé — mondja sz. 
Chrysostomus — a test, a papé a lélek ; amaz a pénzbeli tar-
tozást, ez a bűnök adósságát törli le. A király erőszakol, a 
lelkész in t ; amaz fegyverrel, ez szavának, meggyőződésének 
erejével viv ; amaz nyílt, ez alattomos ellenével, a poklok 
ármányával küzd. A lelkész uralma nagyobb. E z okból 
teszi fejét a király a szent kenés (koronázás) alkalmával a 
pap kezei közé ; — az ó szövetség királyait is a papok ke^ 
zei kenték föl ' 3) I Napoléon ismerte ezt. J I 

A szentatyák és iratok fényes bizonylatai u t án , m i 
csuda, ha ez örömnapot a szokottnál fényesebb szertartások 
közt lá t juk ünnepelni ; mi csuda, ha az ifjú áldozár — kinek 
üdvmagas tisztét még az égi szellemek is csudálják — a 
,sponsa immaculata'-nak láthatlan jegygyűrűjével kezén, 
szolgálatára kész paptársak, szülők, rokonok s a híveknek 
örvendve imádkozó sokassága közt szemléli magá t ; mi csuda 
végre, ha a rokonkeblekben hevesebben dobog ilyenkor a 
sziv, midőn a pályák legfényesebbikének, de egyszersmind 
legterhesebbikének küszöbén lá t ják az u j munkást ? ! . . . 
Hivataloskodásának becse fölér mindennel. Ez t pénzért 
venni nem lehet. Arra, hogy pap lehessen valaki, isteni kül-
detés, hivatás szükséges. ,Senki sem veszi magának e tisz-
tet, hanem csak aki hivattatik, mint Áron. ' 4) Innét a t i sz -
telendő' czim, a kézcsók ; mindezek arra utalnak : tiszteld a 
papot ! E r r e int az Üdvözítő is, midőn tanítványaihoz szól : 
,Aki titeket hallgat, engem hallgat ; aki titeket megvet, en-
gem vet meg . ' 5 ) Nem ők szerezték azt érdemök által, de az 
égből adatot t ; ők magok ennek meggondolásán térdre 
omolnak, ki fölemelte a szegényt a porból, és oly magosra 
helyezte. — A jó lelkű külvárosi nép arczárói sugárzott az 
öröm, hogy körükből az ur Isten ismét egy buzgó papot 
támasztott, papi méltóságra érdemesített. A szegénynek 

' ) Clemens Rom. const, apóst. Lib. I I c. 34. 
2) Lib. I I I c. IV. de Sacerdotio. — Apóst. csel. 20. 28. 
3) Homil. IV. n. 5. 
4) Zsid. 5. 4. 
5) Luk . 10. 16. 
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mindig akad támogatója. Primitiansunk .vagyontalan szülök 
gyermeke, közép külvárosunk szülöttje. A ft . káptalani ta-
gok adományaikkal halmozták el az árva fiút, a seminarium 
pedig diszebéddel ülte meg lelki mennyegzőjét. Szines nyo-
matú emlékjegyeken ezeket olvastuk : ,Erinnerung an das 
erste heilige Mess-Opfer des Priesters Joseph Némethy am 
1. oct. 1865. Kaschau.' Püspökünk ö exc. Körtvélyest tüzte 
ki neki első segédlelkészi állomásul. Az ég áldása kövesse 
lépteit ! 

ROMA, oct. 23-án". 'Korunk elméleti és bölcsészeti 
nagy eretneksége azon kevély elbizakodottságban rejlik, 
hogy artermészet erejével vél mindent megfejthetni, tagadván 
és elvetvén mindazt, amit a malaszt a természeti rendhez 
ad, azt, mi a természeti rendet fölülhaladja. E z azon tévely, 
melyet Çurci atya a Jézus társaságából támadott meg ez évi 
böjti előadásaiban. A szószék Romában szabad levén, vilá-
gosan beszélhetett, és ez az, mi beszédeinek érdeket köl-
csönöz. Beszédei megjelentek és két kötetre terjednek, az 
első ezen .czinv alatt jelent meg: „La natura e la grazia" 
„A természet és a malaszt." A szerző a jövő böjtben tartandó 
szónoklatainak tervét jóval dec. 8 a (1864) előtt készítvén, 
szerencsés összeesésnél fogva az encyclicában azután mind-
azon tévelyeket kárhoztatva találta, melyeket megtáma-
dandó volt, csekély hozzáadás és módosítás elég volt, hogy 
felderittessék azon megerősités, mely a pápai okmányba^ 
foglaltatott. Az első részben szerző leírja a naturalismust, 
ennek befolyását az eszmékre, érzelmekre, egyéni viseletre,' 
a családban és társadalomban. Hosszú érvelést találunk itt 
a liberális katholikusok iskolája ellén, és az államnak vallás 

kintetébeni közönyössége ellen, mely ellentétben van a 
nyilatkoztatással, és a társadalomnak többet árt, mint az 

egyháznak. A második részben bemutatja mint a természet-
fölötti élet kutforrását és fejét, az egyház életét benne és 
tagjaiban, az egyház csalhatatlan tekintélyű tanítását, végre 
a szentségeket, mint a malaszt csatornáit, és a iszent Szűz 
iránti tiszteletet. — Szónok b£íven merített a scholastica 
kincseinek forrásából, melyek annyi jeles tárgyat szolgál-
tatnak. Tévesnek mondja szerző azon állítást, hogy a szent 
tudományok elhagyván a 'scholastikát, uj irányt vegyenek, 
mert ezt korunk szükségei kívánják. (Ez volt Döllinger 
állítása.) Ha volt valaha korszak, az bizonyára a miénk, 
melynek szükségleteihez a scholastica alkalmazandó. A nagy 
csata a természet pártosai és a malaszt védői között vivatik, 
és ez utóbbiak váljon találhatnak-e alkalmasabb fegyvere-
ket, mint a minőket azon bölcselem nyújt, moly a természe-
tet is legjobban tudta magyarázni ? A scholasticus hittudo-
mány nem védte-e az észszeriiség szempontjából is legjobban 
a malaszt müveit és t i tkai t? Az egyházi szónoklatnak 
Olaszországban egy század ótai hanyatlása kétségtelen, — 
mi ennek oka? Curci atya nem kételkedik azt a scholasticai 
bölcselem és istenészet elhanyagolásának tulajdonítani. „Oka, 
úgymond, nézetem szerint azon változásban rejlik, mely 
a mult század második fölében a bölcseleti és hittudomá-
nyokban történt, és amely ezen század első felében tovább 
fejlett. A megvetés, melylyel a reformatio emberei a scho-
lasticától elfordultak, és amit később elég oktalanul a katho-
likusok is követtek, kiszorította a tanodákból azon nagy 
bölcsészetet, melyet sz. Tamás keresztényesitett, és oly óriási 

módon valósitott meg az ő Summájában. Ezen bölcselmet 
kiküszöbölvén lehetetlen volt a theologiát fentartani, amint 
lehetetlen egy épületet fentartani, ha nincs meg a ragasz, és 
a részek összetartásának eszköze. A bölcsészetben most 
egyik rendszerről a másikra mentek át. A hittanban 1825 
óta Németországban különösen avval vesződtek, hogy ért-
hetetlen abstractiokat czáfoljanak meg. Igy a szegény tanu-
lók, kiknek elméit haszontalan rendszerekkel, és ezek czá-
folatával fárasztották, üres fővel maradtak, melyek legfölebb 
tartalomnélküli formulákkal teltek meg. Ami a theologiát 
illeti, megfosztva azon eszköztől, melyre kutatásaiban szük-
sége van, és melyet mint hü szolgáló a scholastica nyujtan-
dott, arra szorítkozott csak, hogy a positiv dogmát fejtegesse 
az eretnekek ellen. A polémia is szükséges néha, ki kétel-
kednék ezen ? de az istenészet, ugy amint a scholasticusok 
értették ezt, többet kivánt. A scholasticus istenészet ott 
kezdi munkáját, hol a positiv hittan végzi a tudományt." — 
A dolgok ily helyzetében a szent tudományoknak hanyat-
lani kellett. A történelem és a polémia némi megtisztelte-
tésben részesültek, habár az utóbbi leghatalmasb támaszá-
tól fosztatott meg. Evvel az egyházi szónoklat is hanyatlott. 
És valóban, képzeljetek magatoknak egy fiatal áldozárt, 
kinek agya telve van német abstractiókkal és kinek emlé-
kezete egész tárháza a görög és latin idézeteknek azon 
eretnekek megczáfolására, kiket soha nem látott, vagy nem 
is látand, *) helyezzétek ezen áldozárt keresztény hallgató-
ság elé, mely felvilágosodott, és hite felől felvilágosittatni 
óhajt. Mit fog mondhatni, miről beszélni? Ha nem utánoz, 
nem léphet ki a káté kicsinységeiből (furcsa kifejezés Cur-
citól !) és a közönséges, vulgáris erkölcstan köréből, amit 
végre minden értelmes keresztény is tehet anélkül, hogy 
theologus legyen. A scholasticus bölcsészet és istenészet a 
hitszófaoknak drága és kitűnő tárgyakat szolgáltathat, mig a 
most számos tanodákban előadott bölcsészet és istenészet 
ezt nem teheti, mert nem képes erre, nem is lesz soha képes. 

BADEN, oct. 21. Nagy választási harcz vívatott ná-
lunk az utolsó időben, a kath. és prot. conservatively egyik 
részen, a másik oldalon a forradalmi kőmives kormánypárt . 
Az úgynevezett primarius választók megválasztásáról volt 
szó. Mindkét részen érezték, hogy végmegerőlködést kell 
megkísérteni. Mind a két rész lapja diadalról beszél, és en-
nek is van alapja. A forradalmi, ministeriális lapok büszkén 
kiáltják, hogy övék a többség ; a conservativek örvendenek 
és nem ok nélkül a részletes eredménynek, azon tekintélyes 
kisebbségnek, melyre oly kedvezőtlen körülmények között 
szert tudtak tenni. Hogy a helyzetet megértsük, jó lesz a 
múltra vetni egy pillantást. A badeni nagyherczegség az 
első császárság szülöttje. A badeni őrgrófoknak odaadták, 
nem a jogczimen, hanem erőszak utján egyházi és világi fe-
jedelmek birtokait. Az uj nagyherczegek, amint e szép or-
szágnak, melynek két harmada katholikus, birtokába jutot-
tak, azonnal fosztogatták az egyházat, a katholikusokat 
rendszeresen üldözték, és majd minden állásról leszorították. 
Napoléon, ki nem akarta a katholikusokat egy vakbuzgó 
camarillának feláldoztatni, erélyes jegyzéket küldött Carls-

*) A dolog mégis némileg túlzott, mert a német hitszónokok va-
lóban nem képzelt eretnekek, hanem olyanok ellen harezolnak, k ik lépten 
nyomon kisérik, és körülötte vannak. Szerk. 
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ruheba meghagyván, hogy a katholikusokkal ugy bánjanak, 
mint szabad polgárokkal, s nem mint helótákkal. A mester 
eme szava előtt meghajoltak ugyan mindent Ígérve, de azért 
minél kevesebbet iparkodtak megtartani. Napoléon megbu-
kása után pedig újra egész kiterjedésben haladtak a régi 
ösvényen. 1^ főbb hivatalokat viselő protestánsok száma 
aránytalanul nagy a katholikusokéhoz képest. A ministerek 
nagyobbrészt protestánsok, és a köztük levő katholikusok 
gyávák, vagy roszak. Az ország két egyetemén jobbadán 
protestánsok a tanárok, noha a freiburgi kizárólag egyh. 
alapitványokból húzza jövedelmét. A választási törvény 
borzasztón igazságtalan, a sokkal kisebb lélekszámú prot. 
választókerületek több követet küldenek, mint a jelentéke-
nyebb számú katholikusok. — 1-ső Leopold nagyherczeg 
habár gyenge fejedelem volt, és kormányát az úgynevezett 
liberális töredéknek engedte át, mágis méltányos iparkodott 
lenni, mérsékelt és jó volt, nem tűrte volna soha, hogy nyil-
tan üldözzék katholikus alattvalóit. Nem ugy a jelenlegi 
fejedelem. Alig jutott kormányra, már is heves küzdelemre 
kelt a freiburgi érsekkel. A katholikusok nem akarván 
megfosztatni jogaiktól, erőszakhoz nyúltak. Az érsek fogva 
tartatott saját palotájában, több áldozár bebörtönöztetett, 
másokra pénzbírság rovatott. Mindez haszontalan volt, a 

, kormány kényszerült engedni, és egyezmény jött létre a 
szentszékkel. Azonban a forradalmi párt látván a hatalmat 
kezeiből kisikamlani, a nagyobb városokban és hivei között 
izgatáshoz nyúlt. A fejedelem, kit megcsaltak, hizelgéseik-
kel nagyjövőt Ígérvén neki Némethonban, elbocsátá conser-

# ativ ministeriumát, elejtette a concordatumot, és a Roggen-
bach-Lamey ministeriumot hivta meg Ez idő óta tárt ka-
rokkal fogadtatik, aki a sectához tartozik. Nem elég protes-
tánsnak lenni, meg kell tagadni a keresztényelmet. Egy 
tanár, kit Lucernben túlságosnak, előrehaladottnak tartottak, 
Carlsruheban fényes állomást nyert. A protestáns papne-
velde igazgatója, ki Jézus istensége ellen irt, kitüntetésben 
részesült. A kath. egyház elleni küzdelem újra, és nagyobb 
mérvben folytattatott. Elvették az iskolai alapítványokat, 

• hogy a vallástalanság, hitetlenség tanodáit fentartsák. Ez 
megtámadása volt a tulajdonjognak, és a katholikusok al-
kotmány- és szerződésszerű jogainak, és mindamellett rend-
kivüli szigorral érvényesíttetett. Törvényellenes pénzbírsá-
gokat hoztak be, és szegény pórok büntettettek, mivel az uj 
iskolai bizottmányokban helyt foglalni nem akartak. A ki-
lenczven éves ősz érsek nem habozott az egyház védelmére 
kelni, melyben papok és világiak támogatják. Ha a kormány 
nem enged, senki sem határozhatja meg előre sorsát eme 
országnak, melynek fejedelme a forradalommal szövetkezett, 
és eltaszította magától -trónja valódi támaszait. Némethon 
katholikusainak tekintete Baden felé irányul. A Trierben 
gyülekezett kath. egyletek nagygyűlése rokonszenvet és 
elismerést fejezett ki és szavazott meg a badeni papoknak 
és híveknek, az, érsekhez pedig küldöttség menesztetett, 
hogy a gyűlés tiszteletét és hódolatát fejezze ki a megingat-
hatlan erélyű főpapnak. A közeli választások kétségen kivül 
több képviselőt adandnak a katholikusoknak, de mint emlí-
tők, az igazságtalan választási törvény és a kőmives kormány-
többségre jutni nem engedendik őket. Kényszerítve vannak 
tehát más eszközökhez nyúlni, a kérvényezéshez, népgyülé-

sekhez, sajtóhoz, és az igazságtalan törvények ellenébeni 
passiv ellenálláshoz, hogy a mennyire lehet a kormány vak-
sága következményeit ellensúlyozzák. 

KONSTANTINÁPOLY, oct. 23-án. A portának hatá-
rozatlan magatartása a bolgár kérdésben rosz következmé-
nyeket szül. A görög patriarcha még mindig törvényes fe-
jeül tekinti magát oly nemzetnél, mely elhatározta, hogy 
joghatóságát többé el nem ismeri. A zsarnokok, mikint a 
görög püspököket nevezik, a török csendőrök segélyével 
szedik az adót, ha megyéiket rnáskint nem kormányozhat-
ják. Különben, hogy igazságosak legyünk, a rendetlenség 
okai részben a torbádzsik, vagyis a községi főnökök. — 
Ezek párt ja — mint az orosz politika eszköze — csak azért 
szakitott a fanarióta egyházfővel, mivel független egyházat 
akar t alakítani, mely habár bolgár leendett, mégis orosz 
czéloknak szolgált volna. A porta ezt érezte, és azért nem 
engedte, hogy független bolgár egyház alakuljon. Ha a jó • 
zan értelem és nemzeti érdek fölülkerekedhetett volna, a 
romai szék főnöksége alatt a mult és jelen bajokon segíteni 
lehetett volna, a bolgárok nem nyomatnának a byzanczi 
patriarchatus által, hanem magok urai lennének. A jelen 
helyzet hosszabbítása növeli a bajokat. — Widdin városának 
van egy görög főpapja: Paisios. A bolgárok, kik őt vissza-
élései miatt a mult évben elkergették, ez idén visszatérni 
látták fővezéri és patriarchatusi levelekkel, melyek Paisios 
joghatóságát újra megerősítik. A lakosok nemcsak hidegen 
fogadták, hanem a templomban mormogtak, és beszédét 
lármáikkal félbeszakították. Ez sem volt elég, a templomból 
kimenőt üldözték, és lakása ablakait beverték. A basának 
eröszakot kelle használni a tömeg szétkergetésére, sőt táv-
irati uton a rustsuki basa is hivatott, ki eljővén 14-et azon-
nal a tömlöczbe vettetett, 10 -et pedig magával h u r c z o l t ^ ^ 
hogy törvényszék elé állíttassanak. Evvel több bolgár c s l ^ ^ 
Iádra gyász háromlott. A lázadás megerősítette a püspök 
helyzetét, de roszabbá tette a hívekét. A püspök két évvel 
előbb az unióra hajlott, s nem tudjuk, mily befolyás változ-
tatta meg szándékát, pedig- a katholika egyházzali unió az 
üdv egyedüli eszköze a bolgárok számára. Kell, hogy a 
nyugot szeretet-adományaival járuljon e nép boldogitására, 
mely szegényebb hogysem szükségleteit maga fedezhese. Híre 
jár , hogy a benszülött papságból fog valaki Romában püs-
pöki méltóságra emeltetni, mi igen jó hatást fog szülni, mert 
ez a mozgalomnak fejévé lehet. — A Salonik-ból érkező 
újságok helyt foglalandnak a kath. szeretet müveinek év-
könyveiben. A cholera mely az itteni lazaretben kitört, ré-
mülést okozott. A basa két mértföldnyire a várostól tágas 
és jól szellőzhető ideiglenes kórházat alakított, de kire bizni 
a gondot ? A musulmannok, görögök, zsidók vonakodtak, 
sőt az előterjesztésre megfutamodtak. A franczia küldérek, 
és a szeretetnénikék felajánlották szolgálatjaikat. Ezen a 
kormányzó és a népség álmélkodva örvendtek. A szolgálat 
meg is kezdődött, és rendesen főleg minek talán részben 
köszönni lehet, hogy maga Salonik városa eddig a bajtól 
megóvatott. 
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VEGYESEK. 
Bibornok herczegprimás ö eminentiája Mindenszentek 

napján mélt. s főt. Durguth Józsefet a győri és váczi püspö-
kök segédszolgálata mellett püspökké szentelte. Ezen püspök-
szentelés ő eminentiája részéről már 13-ik volt. — Ezen 
ünnepi nap volt egyszersmind ö eminentiájának 81-ik szüle-
tés-napja, melyre több magas méltóságok siettek Eszter-
gomba legmélyebb tiszteletüket teendők az ország herczeg-
primásának, úgymint Majláth korlátnok, b. Sennyey tárnok, 
Bartal, Ürményi, gr. Forgách Antal, báró Apor stb. 

Esztergom, e magyar Sión, ismét nevezetes ünnepély-
nek volt tanúja. Országunk biboros főpapja, a divatra ka-
pott hitközönyösségen, sőt vallástalanságon s erkölcstelen-
ségen gyökeresen akarván segitni, egész főpásztori gondját 
a nevelésre, s legkivált a nőnevelés emelésére forditá, s mi-
kint már előbb Pécset t , Balassagyarmaton, ugy jelenleg 
székhelyén sz. István királyunk e kedves városában is nő-
nevelő apáczákat alapitott, és sz. Vincze irgalmas leányait a 
a szatmári anyaházból folyó évi sz. Terézia napján vezette 
be az Esztergámban elkészült szép házba. Érsek atyánk 
ezen u j alapítványa is fényesen bizonyitja, hogy magasra 
törő szelleme, és honboldogitó áldozatai a Scitovszky nevet 
örökitendik e hazában. Ö eminentiája fölhívására a káptalan 
egyes tagjai e sz. czélhoz 17 ezer forinttal járultak ; s ezen 
összeget maga a főpap 70 ezerre kerekítette ki, s a házala-
kitás, butorzás, felszerelés is mintegy 20 ezer forintra be-
csülhető ; s miért ? hogy ebben Esztergom és környékének 
leányai jó nevelést nyervén, jó honleányokká váljanak. Ez 
nem üres szó, hanem fényes tettek bizonyítják, hogy az egy-
házi javak a honnak áldástermő kertjei. Oct. 15-re újra meg-
jelentek itt : ő szentsége római pápánknak bécsi követje, 
azonfölül a nm. szatmári és váczi püspök urak ; gr. Károlyi 
István a vallássoságáról ép ugy, mint lángoló honszeretetéről 
országosan ismert és tisztelt nagyúr ajtatos éltetársával, és 
több más jeles honfi és honleány. Az ünnepi menet harang-
zúgás és mozsár-durrogás közt a vízivárosi templomhói ki-
indulván, 10 órakor a pápai nuncius ur tartá az apáczák 

^ t e m p l o m á b a n az ünnepi sz. misét, communiókor az apáczá-
kat megáldoztatván ; a történeti becsű sz. beszédet pedig 
biboros atyánk tar tá ; ki átadván ünnepélyesen a szatmári 
püspök úrtól átvett apáczáknak a templom és zárda kulcsait, 
s az alapító okmányt nyilván felolvastatván, az apáczákat 
atyai áldás mellett házukba ünnepileg bevezette ; minden 
apáczának egy-egy uri védhölgye lévén, a fönöknét gr. Ká-
rolyi Istvánné ö méltósága vezette, s az egész közönség 
felkisérte őket, bejárván zárdájokat s a szépen berendezett 
tanodákat. — Az esztergomiak méltán áldják föpásztorukat, 
ki rólok és jövő ivadékaikról is nagylelküleg, ily édes atyai-
lag gondoskodik. (Képes Újság.) 

Temesváron oct. 23-án m. s főt. Bonnaz Sándor Csa-
nádi püspök elnöklete alatt a kerületekből összegyűlt pap-
ság értekezletet tartott, a hivatalos szolgálatra képtelen lel-
készek jobb ellátása ügyében tanácskozván. A püspök e 
czélra .10,000 frtnyi összeget ajánlott meg. (P. N.) 

Horváth Boldizsár a választókhoz intézett programm-
jában mondja : „Ama viszony, melyet a pragmatica sanctio 
a birodalom két része közt megállapított, jogilag másnak 
nem mondható, mint personalis uniónak : mind e mellett 
tagadhatatlan, hogy már maga a fejedelem közössége, a bi-
rodalom feloszthatatlan birtoklásának elve, s a kölcsönös 
védelmi kötelezettség gyakorlati következményeikben oly 
közös érdekeket szültek a két fél között, amelyeket a bi-
rodalom mind két részében egyformán kellett elintézni. 
Azon kérdésekben, melyeket hazánk eddig saját királyával, 
minden más nép befolyása nélkül, önállóan intézett el, ezen-

túl Ausztria népeinek egyetértését is be kell várnunk, — 
nemzetünk önállósága, függetlensége eme kérdésekre nézve 
elveszett. Ö felsége, mint osztrák császár, a törvényhozás és 
kormányzat azon jogait, amelyeket eddig az örökös tarto-
mányokban, mint absolut fejedelem kezelt, szabadon meg-
oszthatá azon tartományok népeivel; s igy azon jogokat is, 
amelyeket eddig a közös kérdések elintézése körül, mint osz-
trák fejedelem, önmaga gyakorolt. Azon kérdésekhez, me-
lyeket az osztrák fejedelem absolut jogánál fogva maga 
oldott meg, most Ausztria népeinek is szavuk van. A közös 
ügyekre nézve velünk Ausztria népei is szemközt állanak. 
Áü apittassék meg valami mód, mely szerint a birodalom két 
fele e közös érdekek felett egymással értekezzék. — A po-
litika nem moral ugyan, de az oly politikától, amely a moral 
elveit lábbal tapodja, lelkem e l f o r d u l . J e l e s s é g r e nézve 
ehez hasonló programmot nem olvastunk.' 

Tetszett egy nem-kath. magyar lapnak egy olasz gari-
baldianus lap három hónapos és az olaszoktól fel sem 
vett rágalmait közölni. Antonucci anconai püspökről közlötte, 
mintha ö a cholera elől elfutott, s nyári lakán biztos magány-
ban híveiért imádkozott volna. Bár más lelkészek ezt is ten-
nék meg; de emlékezünk, és azért válaszul közöljük a dub-
lini anglicán érseknek Richardnak 1832-i cholera alkalmá-
val hiveihez menesztett körleveléből eme töredéket, mely 
igy hangzik : „Egyenesen állítom, hogy azon protestáns, ki 
ragályos nyavalyában fekszik, és a prot. lelkészt betegágyá-
hoz hivja, lelkismereti törvény ellen cselekszik, mivel az 
élők szükségére rendelt pastort veszélynek teszi ki. A mi 
pásztori kötelességeink teljesitésére nincs alkalmatlanabb 
hely, semmint a betegnek ágya és fájdalmai." Ez akkor 
történt, mikor Quelen párisi érsek kórodáról kórodára jár t , 
mikor Cheverus bordeauxi érsek saját érseki palotáját kó-
rodává változtatta, hogy a cholerásokkal együtt egy tető 
alatt lakjék éjjel nappal. Desgenettes alexandriai orvos 
Egyptomban eczetet, Taddei florenczi orvos chlórt hordot^ 
ruháján, mikor a cholerásokhoz ment, az anconai püspök 
pedig csak önfeláldozó szeretetet. 

A bécsi N. Fr . Pressében valószínűleg egy zsidó, kö-
vetkezőleg ír : „Tudva levő dolog, hogy Ausztriában 1848 
előtt, mikor még a zsidók nehéz nyomás alatt voltak (?), csu]^ 
kedvetlenségből, nem pedig meggyőződésből, a zsidó vallás-
ból a keresztény vallásba léptek. Ézeket most olykor-olykor 
gyötri a gondolat, hogy őseik hitétől elpártoltak ; miután ma 
is a zsidó szokásokat megtartják, az egyháznak pedig és az ő 
parancsainak hátat fordítanak." Ha ez igaz, a szemtelenség 
páratlan. Mi igen nagy vigyázattal szoktuk a zsidókat ke-
resztségre fogadni, nem ugyan azért, váljon kedvetlenségből 
van-e kedvök a ker. hitre, hanem váljon, midőn keresztséget 
kérnek, ezt akarják-e, vagy valami mást ; mert a geschäft-
természet itt is uralkodhatik ; s a N Fr . Presse ebben még 
nagyobb őrködésre fog minket figyelmeztetni. 

Dowiat pap, aki 1846-ban Rongehoz csatlakozott, Ame-
rikában nyilvános bűnbánattal az egyház kebelébe vissza-
tért . — Ne hagyja el őt soha az isteni malaszt az egyházban, 
mely őt felkereste az egyházon kivül. 

Ájtatos adakozás. 
A szentatyának. A budapesti káplányok negyedévi péterfillérje 

10 f r . 80 kr. o. é. 1 húszas ezüstben 

Szerkesztői tudósítás. 
—a—a. Sz P . Igaz. Gy—be küldetni parancsoltatott Oetobertöl 

kezdve küldtem, mivel ez a negyedév. — A tett kérdésre, nem-mel vála-
szolok ; a ,Religio' csak azoknak küldetik, akik megrendelik, kik olvas-
sák még, k ik rendeljék még meg, azt az oly buzgó lelkek tehetik, mint ön. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz é:í aldunasor sarkán. 9 sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dí j félévre , postán 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes -
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz ) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a ) 

Pesten, november 11-én. S9, II. Félév. 1865. 

TARTALOM : Bölcsészeti nézetek, 
sitások. — Vegyesek. 

Egyházi tudó-

Bölcscszeti nézetek. 
in. 

A z a t h e i s m u s a t u d o m á n y Í t é l ő s z é k e 
e l ő t t . 

(Folyt.) 

2. Most jön a cosmologicus istentagadás, mely 
eloltja a tudományt és megöli a cosmologiát. Ez nem 
jön zavarba a kezdet problémáinál, lianem hiúz sze-
mekkel könnyen áthatol a homályos végtelenen. 
„Mindennek kezdete — ugymoud — az atomikus 
(parányos) korszak, mely magában foglalja mindan-
nak csiráját, aminek jönni kell. A paránykorszakot 
természetes, hogy felváltja a molecularis — (tömecs) 
korszak; mért nem engedhetnők meg, hogy a tö-
mecs is, mint minden egyéb dolog az idő szülemé-
nye? hogy folytonos és néhány milliard századig 
tartó parányforgás és adglutinatio eredménye?" 
Idáig érve az éltenyvilág, már is végtelen lépést 
tett, átment a meclianicus létből a chemikus álla-
potba. íme eddig legkisebb nyoma sincs az Isten-
nek, a kezdetbeli homályos lég önmagától sűrűsödött 
meg, a végtelen vegytani laboratóriumában magától 
is folyik a munka. Es anélkül, hogy az Isten csak 
belétekintene is, e condensált parányok és csoporto-
sult tömecsek — (növekedett parányok) — időfoly-
tán ugy sorakoznak, hogy egyszerre csak előáll a 
világ, mint az időnek, mely minden dolognak nagy 
tényezője, eredménye; és ez harmadik korszak, mi-
dőn a világ a vegytani létből a planetáris állapotba 
lép. Ekkor özönlött mindenfelé a világosság, mert a 
bolygók és napok kölcsönösen küldik egymásnak a 
fényt. Végre egy napon számnélküli század-milliard 
után a kezdetbeli atomba letett csira folytán, és a 
nélkülözhetetlen tényező az időnek erejével előállt 
egy uj tünemény, mely az előbbi korszakban isme-
meretlen volt, s ez az élet. Hátra volt a végső lét-
transmutatio, vagyis a világ remek műve az ember. 
Ki mondja meg nekünk az emberiség titkos és lassú 

formatióját? ezen rendkívüli tüneményt, mely által 
az állatok egy neme decidirt fölényt gyakorol a 
többi fölött, és ki birná pontosan kiszámitani boly-
gónk homályos korszakát, mely alatt képződött az 
ember ?" íme ennél hebehurgyábban lehetetlen el-
vetni az Isten, a teremtő eszméjét. Ezen nézetek 
szerint többé nem identikus a világ az Istennel, 
hanem világon kivül van. Es ezt nevezem a cosmo-
logia gyilkolásának. 

Láttuk, miképen rendelkeznek az idővel és erő-
vel; ámde evvel megelégedhetik-e a tudomány? 
Kezdetben volt az atom; ámde az emberiség, a köz-
érzék azt kérdi az uj genesis szerzőjétől : hát az 
atom honnan eredt ? minek létezett a parány ? H a 
oly nagy ember lettél, felelj, hogy ki alkotta a pa-
rány i? az atomnak ki a teremtője, a ty ja? Saját 
magának teremtője akkor teremtett, mielőtt létezett 
volna? Miképen létezett mig meg nem teremtette 
magát ? És ha valaki más teremtette, nem tudhat-
nók meg, hogy ki volt? „Mindennek kezdete a pa-
rányos korszak." Kezdődik az atom, vagy pedig 
örök? Ha örök, miképen meritek azt tulajdonitani a 
paránynak, mit eltagadtok a végtelentől, t. i. a más-
sal közölhetlen tulajdont az „önmagától való lé-
tel t?" IIa pedig kezdődik az atom léte, minek ere-
jével lép létbe a semmiből ? „Mindennek van kez-
dete." Ti e helyt mint ügyes kötéltánczosok átugor-
játok a semminek örvényét. Tudománytok ott kez-
dődik, mit nem tudtok, tehát a zérusnál. Beszéltek 
homályos ködről ,1a nebuleuse des nebuleuses', 
honnét keletkeztek később a napok, holdak és vilá-
gok. Oh mily könnyű igy , port szórva az ember 
szemeibe, ködöt az értelem elé, megmagyarázni 
mindent. Igy nélkülözhetni a „fiat lux" teremtő 
szavat, de igy nem is fogjuk tudni a dolgok kezde-
tét, tudományunk nem fog világossággal kezdődni, 
s ahelyett, hogy delelne az értelem egén tudomá-
nyunk napja, a szürkület homályában kell botor-
kálnia. Tegyük fel, hogy meg van a nebuleuse, az 
atomnak átváltozását az időre, minden dolgok té-
nyezőjére bizzátok. Itt tudománytok nem tudja mit 
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beszél. Miképen történik a parányok körforgása, 
hogy idővel belőlök moleculák támadjanak, ez oly 
titok, melyhez Democrit valamivel kevesebbet értett, 
mint ti, de mely neki csak oly felfoghatatlan, mint 
nektek ; ez oly titok, mit nem fog megmagyarázni 
semmiféle képzelhető tényező, kivévén az élő, vég-
telenül bölcs és halalmas tényező, ki mindeneket te-
remtett. 

A parányok lettek tömecsek ; már most kérdés, 
mozgásban vannak-e vagy mozdulatlanok ? Ha 
mozgásban vannak, honnét e mozgás, miután nincs 
mozgató? Ha mozdulatlanok, minő erőnek folytán 
indittatnak? Ki hidalja át ez u j örvényt? Pedig át 
kell menni rajta, mert a világ planetáris állapota, a 
mozgás az egyensúlya, összhangzatos mozgás kor-
szaka. A csillagászok a kettős mozgás szabályait 
kutatják, nem kérdve honnét eredt; hanem ti, kik 
az u j genesist adjátok elő, a tudomány arra sarkal, 
hogy az egyetemes mozgást a legfőbb inditó nélkül 
fejtsétek meg. Akármennyi parányt tereltek egymás 
mellé, mint a vízcsepp moleculai alkotnak spherikus 
csoportosulást, hanem e tömeg mozdulatlan lesz. Az 
anyag ennél kevesebbet nem tesz, de többet sem. 
Az égi mozgás és harmónia magyarázat nélkül 
marad, csakhogy ez benneteket nem aggaszt, s ti 
ügyesen átugorjátok ez örvényt, azt mondva: a 
világ átment a planétái állapotba. Oh ez fönséges 
szökdécselés ! 

De hátra van egy igen veszedelmes ugrás ; az 
anyag, mely élettelen, miképen lesz élővé, ez egy 
titokteljes örvény. Bizonyos időben — mondják — 
megjelenik az élet, nyers és egyszerű elemeivel ; a 
századok milliárdjai után, tökéletesb és complikált 
elemekkel támad elő, mig végre egy titokteljes és 
ünnepélyes perczenetben megjelenik az ember, ma-
gában hordva a természet minden országait és össz-
hangzatát , . . . lábra á l l . . . és égre tekint. Miképen 
történt eme fokozatos fejlődés, melynek koronája az 
ember? Miképen kapkodott emez élettelen parány, 
onnét a hogy kilépett — a ködből, mig elérte az 
emberben végső transfiguratioját ? A tudomány igy 
fejti meg a titkot: „Ezeket akarta a belső erő, tit-
kos rugó, haladási irányzat, mely az élet felé nehe-
zedik, oly élet felé, mely folyvást fejlődik ? Ámde 
e titkos erőt, a haladási hajlamot, ki öntötte az 
atomba? Hisz ez csuda, ezerszer megfoghatatlanabb, 
mint a teremtő Isten. Mily nagyszerű utja volt az 
atomnak, hogy a homályos álomból kilépve, kezdet-
leges korszakokon átmenve, életre támadjon s el-
végre gondolkodjék az emberben ; itt titok magya-

rázza a tudományt, az ismeretlen akar lenni kiin-
dulási pontja az ismereteknek, ez nem egyéb, mint 
hátráló tudomány. 

3. Ahol végződék a cosmologia, ott van kez-
dete a psychologiának ; itt még nevetségesebb az 
atheismus lótásfutása, hogy eltemethesse az Istent. 
Minden élő lény nyitott könyv, melyben akár a 
lángész, akár az együgyű egyaránt olvashatja az 
Isten bölcseségét és hatalmát, sehol sem irta be nevét 
Isten oly olvasható betűkkel, mint a physiologiában 
(élettan). — Minek is állítanék Istent — mondják 
— midőn ellehetünk nélküle? Talán azért, hogy a 
végokokat magyarázzuk? Hisz ezek nem léteznek, 
ezeket csupán a scholastikusok gondolták ki, a je-
lenkor tudományának nincs reájok szüksége. Az 
állatok nem léteznek valamely czél végett, mely 
miatt alkottattak volna, mert elérték czéljokat azzal, 
hogy léteznek. Szerveik sem adattak tervszerüleg 
bizonyos kitűzött használat végett, hanem gyakor-
lat közben határozzák meg, mire használják. Szóval, 
az állati szervek működése nem czél, hanem ered-
mény. Különbség sincsen az állati létben, mert a 
természet typusainak különbsége nem egyéb, mint 
egy őseredeti typus kifejlése, tehát nincs közöttük 
reális különbség. Vagy azért kellene az Istent elfo-
gadni, hogy magyarázhassuk az élő speciesek meg-
jelenését? A tudomány naponkint távolodik e 
jámbor vélmétől, mely minden species bölcső-
jénél az Isten nyomára vél akadni. A természet pla-
stikus ereje hullámzó mértékben pótolja itt az Istent. 
Az élet titka be van zárva az atomban, honnét ered 
minden. Az anyag saját belső erélyénél fogva ele-
gendő arra, hogy adott órában specieseket képez-
zen, s örökitse magát, és az önnemzés eszméje ugy 
látszik teljes fényt fog vetni az élet minden körei-
ben. És igy az élet alkotója ki van zárva az életből 
ugy, mint a cosmologiából. 

Ennyi tapasztalat után hogyan lehet tagadni a 
czélzatos okok létét? Ha nincs a szerveknek vagy 
szervezetnek czéljuk, akkor Lucretius korába ha-
nyatlottunk, ki ugyanazt mondja: nil natum est in 
corpore ut uti possemus; sed quod natum est, id 
procréât usum. Honnét van tehát ezen bámulandó 
összhang az állati szervezetben, mely szerint a ki-
sebbek szolgálnak a felsőbbnek, s ezek egy főpont-
ban egyesülnek ? Oly mély, oly finom, oly fokoza-
tos e szervezet, hogy lia nem látnók mögötte a te-
remtő értelmet, melynek ez látható visszfénye, haj-
landók lennénk hinni, hogy maga a szervezet értel-
mes, annyira engedelmeskedik minden mozgás egy 
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értelmes akara tnak , mely mindeniknek foglalkozást tű-
zött ki. — A typusok különféleségét is csak azért ta-
gad ják , hogy az embert valami majomtól származtat-
v á n , ne legyenek kénytelenitve megfigyelni az Isten 
nyomát a természetben. Ugyanezen czélból védelmezik a 
spontanea generatiót, az önnemzést. Fönhangon kiál t ják : 
a nemzés meg van alapítva s mi nem találtuk meg sem a 
szüléket sem a csirát. Mert meg nem találtátok, tehát nem 
is léteznek ! ? Ha tehetségeink a lét legalsóbb organismusait 
ismernék, s bennök kuta thatnának, felállíthatnák a tételt, 
de a jelen körülményekben váljon ki határozza meg a me-
leg és egyéb föltételeit az életkeletkezésnek ? ! A tudomány 
és tapasztalat minden érvei az önnemzés körül csak negativ 
érvek lehetnek. IIa a tapasztalatot kérd jük , ez Aristoteles 
óta azt válaszolja, hogy minden látható lényben azonos uton 
történik a generatio, miért indultok tehát a látatlanba, miért 
kutat já tok ami kutathatlan ? azon czélból, hogy meghazud-
toljátok a láthatót és azt, mi szemeitek előtt van ? Es ha 
nemcsak szemlélői vagytok a természetnek, hanem bölcse-
lők is egyszersmind, be kellene látnotok, hogy az Isten és ter-
mészet, miután mindenütt az egyszerű harmóniát lá t juk ér-
vényesítve, nem fogják azt két törvény által elérni akarni , 
mit megtehetnek egygyel is. Miután tehát az érzékeinknek 
alávetett világon minden származás által szaporodik, mind-
addig, mig be nem bizonyittatik az ellenkező, vallanunk 
kell, hogy az élet azon köreiben, mely érzékeinket kikerüli, 
szintén azon módon történik a sokasodás. És igy a tapaszta-
lat, az analógia, a bölcseleti inductio egyaránt ellenetek szól. 

Az önnemzés körül meg kell jegyeznünk, hogy nem 
állitom ugyan, miszerint ezen vélemény minden hive atheus, 
hanem azt el nem hallgathatom, hogy a legri tkább kivétele-
ket megengedve, minden atheus nagy sürgés-forgással bizo-
nyítgat ja az önnemzést. Az érvelés azután igy folyik. Ha az 
anyag saját benső erejénél fogva csiráztatja az életet az érint-
hetlen és szemeinknek utólérhetlen lényekben, innét egy-
szerűn az következik, hogy ugyanígy van a dolog azon álla-
toknál, miket láthatunk, tapinthatunk. E k k o r aztán u j ok-
sulyt nyernek az atheusok az Isten tagadásában, uj erővel 
kezdenek nyomainak a természetbőli kitörüléséhez, s mel-
lőzni bölcseségét, hatalmát. Ki tudja — mondják — ha 
váljon sok milliárd év előtt, midőn a természet termékenyebb 
fermentatióban izgott, ki tudja, nem akkor lett-e gyümölcse 
az ember is ? Most pedig ezen anyagban rejlő erőnek titkait 
csupán a kis állatocskában szemléljük. Ez a hordereje az 
önnemzés-vélmének. Egyébiránt ezen gyakran hallható vé-
leményre, hogy t i. az anyag veleszületetett erejéből öm-
leszti az életet, mit egy műhelyben dolgozó embertől hallot-
tam, azt szoktam felelni : körtefán nem keressz baraczkot, 
szilvafán szőlőt, miképen kívánod, hogy a föld, e göröngy, 
vagy a lapulevél szellemet teremtsen ? 

Midőn a tudomány terén barangolva reá akadtunk a 
szörnyre, mely azt vallja, hogy atheus, elfogott az iszony, de 
még inkább zúdult fel belsőnk, midőn hallottuk kiáltani, 
hogy valaki a tudomány nevében és a tudomány folytán 
hive az atheismusnak ; ez nem más, mint magának a tudo-
mánynak halála. Elűzve az Istent a tudomány birodalmából, 
ez annyi, mint eloltani láthatárunk felett a napot, melytől 
egyedül kapunk világosságot. Váljon mi történnék, ha né-

hány eszelősnek hatalom adatnék, miszerint kezökbe fogják 
a napot s ne engedjék fölkelni s megvilágítani virányainkat? 
Oh mily iszonyú éj lenne az eredmény ! Hasonlót várha tunk 
a tudománytól, mely elpártolt az Isten eszméjétől. Innen 
van, hogy sok szorgalom, néha egyes lángeszek munkája 
mellett siirü homály födi az atheusok munkáit. Az istente-
lenség egyenes lerontása a tudománynak. Valamint ha hosz-
szu láncz függne a magasból, s elpattanna végszeme: iszonyú 
csörrenéssel hull a mélybe ; ugy elménk gondolatainak lán-
cza is összezavarodik, ha nincs végszemeiben Istenhez kap-
csolva. Ki ne tapasztalná elméje létegzetének bomladozását, 
ha valamit Isten fölött képzelni merészel; ha legott vissza 
nem helyezné a lét legfőbb pontjára, ha gondolatai lánczá-
nak végszeme nem Isten, meg kellene tébolyodnia. Igy fosz-
lik szét Isten nélkül az ész. Ha már most a szívre megyünk 
át, s azt halljuk az atheusoktól, hogy a lélek békéje csak 
Istentagadásban lelhető meg, ez már aztán bevégzett téboly. 
Hugo azt mondja, hogy a szív az, mely hisz, és hogy a halál 
után való megsemmisülés elutasítása, ez teszi az ember 
nagyságát. Mellőzve azt, hogy a tűnődő sziv, ha még hitet-
len is, csak nagyit ja keserűségét, mert tetézi azt saját ma-
gának megvetésével és utálatával, miután alábbvaló terem-
tés az állatnál, mely gyámoltalanságának és nyomorának 
legalább tudatával nem bir, mellőzve azt, csak ezeket felel-
jük . Igaz, hogy a hitetlennek van egy, de csak egy előnye, 
ami nem nyugtalanítja, ha nem hiszi a halál utáni Ítéletet 
(ha t i eme hittől teljesen elválni lehetséges, ami nem köny-
nyen történik ) De ez nem teszi az emberi szív nyugodal-
mát. Az ember ezernyi vágya minden körülmények közt 
kielégitlen maradt, mig a hitetlen e vágyak és szenvedélyek 
kielégítését követeli, és emiatt tűnődve tépelődik, oh mert 
sietni kell, miután a síron túl nincs boldogság, addig a hivő 
a hiányokat, a szenvedéseket, — miktől a hitetlenek sem 
mentek —, békén viseli, megnyugszik a minden látó és ju-
talmazó Isten végzésein, és ezen nyugalom teszi a boldog-
ságot, békét. Hanem most veszem észre, mily fölösleges az 
én czáfolatom ; oda kellett volna mutatnom az öngyilkosok 
sápadt arczára, s eltorzított vonásaikra, a hitetlenség-okozta 
lelki béke eredményei ezek ? (Folyt.) 

Zádori János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége nm. s főt Girk György pécsi püspöknek áldo-

zársága ötvenéves alkalmával a vaskorona elsöosztályu rendjét dijelenge-
dés mellett legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

Cs. ap. kir. Fölsége Kruesz Chrysostomust sz. Benedek-rend pan-
nonhalmi főapáttá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

P E S T , nov. 8-án. j ) Consalvi a concordatum megkö-
tésére Parisba 1801 jun. 6-án útnak indult, Florenczben Mu-
rattal találkozott, akitől biztosítást kapott, hogy Parisból 
semmiféle hadmozdulatokra parancsa nincsen. E tudósitás 
Romában kedves volt. Siettetett utazással jun. 20-án Pa-
risba érkezett , anélkül, hogy az uton bíbornoki ruhája miatt 
valami kellemetlenséget tapasztalt volna. A papi ruha F ran -
cziaországban egészen ki ment a szokásból. A papok ruhája 
semmiben sem különbözött a világiak ruházatjától ; a tem-
plomok homlokzatjain ,Hymennek' , ,a ker teknek ' , ,a bőség-
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nek ' ,az egyenlőségnek' stb. olvasható volt. „Ezek voltak a 
democratiának istenségei. Semmi külső jelt nem lehetett 
látni a religióból. A köztársasági eszmék teljes habzásban 
valának. Mindenki ,polgártárs' szóval szólittatott. Én azon-
ban bibornoki ruhámban utaztam, vigyázva, nehogy valami 
kellemetlenség érjen, mert ruhámat nem akartam volna csú-
foltatásnak kitenni." Igy ir Consalvi. Parisba érkezvén azon 
vendéglőbe szállt, hol Spina és Caselli lakott. Bernier pap, 
a consul bizodalmasa, másnap reggel Consalvihez jött. Con-
salvi ez által tudatta megérkezését, kért fogadtatást, kérdést 
tett, mily ruhában lépjen a consulhoz ? Bernier egy óra múlva 
meghozta a fejedelmi választ: ,,a consul ma akarja fogadni, 
két órakor délután; ami a ruházatot illeti, jöjjön, amint csak 
jöhet, mint bibornok." ') „Fáradt voltam, de siettem a fogad-
tatásra. A ruházatra nézve azonnal értettem, hogy a consul 
szeretne engemet teljes bibornoki pompában fogadni. De a 
bibornokok ily pompában csak a pápa előtt jelennek meg, s 
nem más mint visszaélés, ha a bibornokok Román kivül tel-

r 

jes bibornoki fényben jelennek meg illető udvaraiknál. En 
a szabályt nem akartam áthágni, veres harisnyát húztam, 
veres birretumot és köpenykét vettem, fekete talárisban 
mentem a tuileriákba. Bernier udvari kocsival jött érttem. 
E nap az állami pompanapok egyike volt. Ezt csak később 
tudtam meg. Én magános fogadtatásra számoltam, melyben 
a consultai valamit szólhassak. A consul valószínűleg hatal-
mának teljes képével hatni akart reám. Sok embert találtam 
a tuileriákban ; gondoltam, hogy kíváncsiságból jöttek. A 
szokásokat, szabályokat nem ismertem. Beléptem a követek 
teremébe, hol Bernier elhagyott, mert eljövetelemet kellett 
a consulnál jelentenie. Felmentem az emeletre, kisértek a 
fogadó-teremig. Ennek ajtai kinyíltak, én az állami méltósá-
gok teljes gyülekezete előtt álltam, melynek közepéből egy 
férfi lépett előmbe, kit a többieknek figyelmetességéből 
iránta, azonnal Bonaparte Napoléonnak lenni sejtettem. Én 
rövid üdvözlő szavakat akartam mondani, de ő megelőzött, 
mondván : „Ismerem eljövetelének czélját. Akarom, hogy a 
tárgyalások rögtön megkezdessenek. Adok önnek öt napot, 
s előre mondom, hogy ha a tárgyalások be nem lesznek vé-
gezve, ön visszatér Romába; megjegyzendő, hogy ezen 
esetre már előre határoztam." Én válaszul adám : „Mily 
nagy súlyt fektet a szentatya a concordatumra, abban bizo-
nyította, hogy e czélból első bibornokát Parisba küldte. Én 
remélem, hogy öt nap alatt az ügyet elvégezhetem." Megle-
het, hogy zavartalan lélekjelenlétem neki megtetszett, ő ve-
lem félórát beszélgetett. Szólt a szentszékről, a religioról, 
Europa helyzetéről, a concordatumról, ennek a szentszék 
által elvetett czikkelyeiről ; szólt hevesen, bőséggel, de még 
is harag és durvaság nélkül. Megemlité, hogy ő meglepetve 
látja, és megbotránkozik azon, hogy a pápa nemkatholikus 
hatalmassággal, milyen Muszkaország, szövetségben van. I . 
Pál a jezsuiták visszaállítását kérte, a pápa ezt azonnal tel-
jesitette. 2) Ez a kath. királynak nem tetszhetik, hogy a sza-

' ) „Venir en cardinal le plus qu'il serait possible." T. I. p. 328. 
Ez t Pius 1801 mart. 7-én tette, de csak Muszkaországra. Kareu 

Ferencz lett az u j főnök. Nem sokára Ferdinand nápolyi király is kérte a 
jezsui tákat . VII Pius ezt 1804 jul. 31-én megengedte, s Gruber főnöke 
Kareunek utódja azonnal az el nem adott szerzetes házakat és javakat á t -
vette Igy expiálta Ferdinand az 1767-bcn tett bűnét, mondhatta ; delicta 
juventut is et ignorantias meas ne memineris Domine. 

kádár fejedelemnek ily barátságokat tanúsítanak." Eu felvi-
lágosítottam, hogy a spanyol király erről előlegesen értesít-
tetett. Ö erre : „nincs veszteni való idő, nagy ügyek vannak 
kezeimben, kezdjék a tárgyalásokat," fejével intett, én meg-
hajtottam magamat, és szállásomra siettem, hol Bernierrel 
az értekezéseket azonnal megkezdtük."3) I t t kezdődött Con-
salvinek keserves, napról napra keservesebb munkája, me-
lyet valóban csak ily éber államférfi hozhatott jó sikerre, 
mint Consalvi, kiről diplomatai társai ép azt mondták, amit 
V. Sixtus Ossat bibornokról, IV. Henrik király követéről 
mondott : „hogy az ember Ossatnak éber figyelmét kike-
rülhesse, nem elég hallgatni, hanem meg is kell szűnni gondol-
kodni " Bernier fölszólitá Consalvit, hogy emlékiratban ter-
jeszsze elő azon indokokat, melyek miatt a szentszék az 
elébe terjesztett egyezményi példányt el nem fogadhatta. A 
consul igen kiváncsi azokat ismerni. Öt nap alatt kellett 
concordatumot kötni, aláirni, és még emlékiratot készíteni. 
Két éjjel nem aludt, azon éjjel csak megérkezett, most har-
madik éjjel emlékiratot készített, hogy ezt másnap reggel 
Talleyrand minister által a consulnak előterjeszsze. Consalvi 
megtette. Talleyrand csak annyit irt ezen irat szélére : „ez 
messzebb dobta a tárgyalásokat, mint minden eddigi iratok 
a romai udvartól." E nehéz tárgyalásokat Consalvinek saját 
szavaival adjuk. Ö fel volt hatalmazva bizonyos pontig, de 
Bernier nem volt felhatalmazva, bár mikint törekvék is a bi-
bornok Bernier papot meggyőzni, ez átlátta, hogy a bibornok 
nem tehet máskép, de minden a consultól függött, aki hajlit-
hatatlan volt. „Kemény volt a munka. Öt nap alatt ugyan 
be nem fejeztetett, azért minden nap utóisónak tekintetett, 
s az első fenyegetés mindig ismételtetett. Sejtheti kiki, meny-
nyi munka volt éjjel-nappal. Ezen napok alatt senkihez nem 
mentem, a többi két consulhoz alig mehettem. Egyszer vol-
tam az austriai és a spanyol követnél. Helyzetem kedvezőt-
len volt, mert Bernier semmire sem volt felhatalmazva, én 
tehát hiában küzdöttem okokkal. Semmit nem lehetett meg-
nyerni, ami a religióra nézve kedvező, vagy az őszinte ki-
engesztelődésnek tanúsága lett volna. A szentszék tartomá-
nyokat, pénzt, jogokat vesztett, kárpótlásul semmit sem kap-
hatott. Pedig a concordatum egyezmény. Semmit el nem mu-
lasztottam, kíméletet, illemet, okokat, határozottságot, erélyt, 
javaslatokat, középutakat, ismervén a consulnak természetét, 
a kormánynak hangulatát, a hitetleneknek ellenséges erőkö-
déseit, az alkotmányos papságnak törekvéseit, csakhogy a 
tárgyalás jó véget érjen. Cobenzel gróf, austriai követ, aki 
szintén a lünevillei békén fáradozott, bizonyságot adhat 
ezekről. Ö sokszor jött hozzám, hogy engedékenységre bír-
jon. Sokszor ismételte, hogy ha a consul ki nem egyezke-
dik Romával, Romától elszakad, ha pedig ő elszakad, a tüz, 
a roskadás Francziaország határain meg nem állapodik, ha-
bár Francziaországnak is elvesztése szörnyű veszteség volna 
az egyházra ; a consul részeseket keresne a szakadásban^ 
hogy a nép előtt tekintélyének ne ártson ; ő Németországot, 
Spanyolországot, Olaszországot, Svajczot, Hollandot, s min-
den országot, hova hatalma terjed, kényszeríteni fog, hogy a 
szakadásban példáját kövessék. Pedig hatalmának Európá-
ban már nincs gátja. Mily veszteség az egyházra, mily ki-

8) T. I . p. 3 3 3 - 3 3 5 . 
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mondhatatlan zavarok az államra ! Ezek ellen, ha egyszer 
megtörténnek, nem lesz orvosság. Kért tehát engemet, csak 
engedjek, az egyház és más országok benső békéje, jóléte 
függ az én tárgyalásaimtól. En tudtam ezeket, de vonalaim-
tól nem távozhattam, csak oda törekedtem, hogy a tárgyalá-
sok meg ne szakadjanak. Igy dolgoztunk mi Bernierrel nap-
ról napra, áthatva a közeli veszélytől, félve, hogy csak egy-
szerre szétválasztatunk." (Folyt.) 

ESZTERGOM, nov. 4. Nálunk Mindenszentek ünnepe 
mindig kedves nap, mert ekkor van kegyelmes föpászto-
runk születésnapja, ez évben azonban fokozódott az ünnepi 
fény, mert ő eminentiája Durguth József ő méltságát püs-
pökké szentelte, a váczi és győri püspök urak segédlete 
mellett. A szertartás végeztével, melyen Majláth főkorlát-
nok, Sennyey, Bartal, Ürményi urakat látni voltunk szeren-
csések, ő eminentiája asztalához voltak hiva a vendégek. I t t 
hallottuk hogy a m. kanczellár által ő fölsége is küldötte 
szerencse-kivánatait, Falcinelli érsek nuncius pedig távira-
tilag üdvözölte a bibornokot és herczeg-primás atyánkat. 
Mind a szentelés alkalmával, mind halottak napján, nemkü-
lönben a múltkor 50 oltárkő szentelésénél alkalmunk volt 
örvendeni, látva főpásztorunkat ifjú erővel végezni a hosz-
szas szertartásokat. Ismételjük mi is egy felköszöntés sza-
vait, mely szerint ő eminentiája még egyszer annyi püspököt 
szenteljen, mint már fölavatott eddig. Ugy haliám ez a 
13-ik volt. 

A mult hóban megnyílt két intézet; mondhatnám 
gyürközve neki kezdett pályafutásának. Minthogy sok után-
gondolás müve lett a terv, mely végrehajtatott, nem is kel-
lett a kezdet nehézségeivel küzdeni, mert a kép egészen 
beleillett a rámába. A papnevelde két paulinus növendéket is 
számit tagjai között, kik nemrég Krakóból jöttek, hogy 
megtanulván a magyar nyelvet, amihez derekasan neki 
fogtak, folytatói legyenek a hazánkban oly dicső emlékű 
pálos rendnek. Vajha ugy alakulnának a körülmények, hogy 
pompás zárdáik valamelyikét megkaphatnák. Minden ami 
magyar, lelkesedett védőkre, pártfogókra talál : egyetlen ma-
gyar eredetű szerzetünk van, s ez oly sokáig kénytelen vá-
rakozni a visszaállításra ; vagy a hazai ügyek jobbrafordul-
tával remélhetjük ezt is ? Oroszország a megdühödt fenevad 
kegyetlenségével pusztitja a zárdákat, magában Csenstocho-
vában egy harmadára szállította számukat, alkalmunk van 
őket a lengyeleket, mint számunkra tartogatott kincset, ha-
zánkba fogadni. 

Az apáczazárda zsúfolva van kis leányokkal, mert a 
nénikék bánásmódja ellenállhatlan. Szinte látszik a kis le-
ányok viseleti modorán, hogy uj kezekben vannak, hogy 
szeretettel találkoznak, mely rajtok visszasugárzik. A logi-
kának és szeretetnek — mondja Lacordaire, — nem lehet 
ellentállani ; azért határtalan kegyelettel emlegettetnek min-
denütt. Hanem ez a Lacordaire mondata, habár igazsága 
olyannyira szembeszökő, sokszor megkínzott, midőn elégszer 
volt alkalmunk tapasztalni, miszerint nemcsak ellentállani, 
hanem a szeretetet elpusztitani, kiirtani is akarták. Némely 
emberre tökéletesen áll a desperatus költő hasonlata, hogy 
virág az ember, melynek gyökere lenn van a pokolban. 

A követjelöltség nálunk éles pártállásra jutott. Esz-
tergomot még mindig szomoritja , hogy követje nem 

rémült bömbölő torkán szavakat kibocsátani, melyek a szep-
lőtelen Szűz iránt tiszteletlenséget tartalmaznak. Az elámí-
tott, Ígéretekkel saturált nép ismét ezen embert kivánja, és 
ha rendszeres erőt ki nem fejt az ellenpárt, bizony kudarczot 
fog vallani. Valamely élczlap bö anyagot találna a hatásra 
jól számított fogások elmesélésében, melyekkel az ismeretes 
financzmütő szavazatokat halász. 

A napokban helyre állt az utcza, mely szükvoltánál 
fogva nem egyszer balesetek tanyája volt. Ugyanis ő emi-
nentiája látva, mily veszedelmes hely ez az apáczákhoz is-
kolába járó leánykákra nézve, minthogy ép közelében szű-
kült meg az utcza, ötezeret ajánlott fel a városnak utcza-
szélesbitésére. Most már ezen akadály is el van hárítva, 
annál nyugottabban küldhetik gyermekeiket iskolába a 
szülék. *) 

/ / 

O eminentiája kegyelmes érsekünk az esztergomi 
kisdedovódának 1000 ftot ajándékozott, mi a házvétel költ-
ségeinek tisztázására fog fordittatni. Dies diei eructat ver-
bum, et vox nocti indicat scientiam. r. 

SZOMBATHELYI E G Y H Á Z M E G Y E , oct. 14-én-
Egy újságban olvastuk : „Egyébiránt e derék s nagy falu 
(Söjtör, a zala-egerszegi alesperesi kerületben) arról is ne-
vezetes maradt előttem, hogy a kegyurak, oly derék iskola-
házat építettek benne, mely nagy darabföldön ritkítja pár-
ját. Templomuk jó karban van, a plebániaház kijavítását 
pedig már elhatározták, s az anyagokat hozzá be is szervez-
ték. Plébánosukat tiszteletben s becsületben tar t ják." 

Ezt olvasva szivem örömben repdesett ; mert azon meg-
győződésben élek, hogy hol az Isten szolgája kellő tisztelet-
ben, Isten háza és az ártatlan kisdedek nevelő-intézete, az 
iskolaház jó karban van, ott a hitélet mezeje nem lehet ko-
pár. Es ezt a kegyuraknak méltán érdembe tudjuk be. De 
az idézett tudósítás alkalmat ad nekünk, hogy Söjtör köze-
lében fekvő Tárnok községről is emlékezzünk meg, s miután 
ennek kegyurai szinte hasonló nevekkel birnak, s azon po-
litikai elveket vallják, melyek a söjtöri kegyurakban dicsér-
tettek ; reményünk van, hogy m á r a név és a politikai elv 
miatt is a tárnoki gyászos helyzeteken is segíteni fognak. 
Tiszteljük a személyt, a politikai elvet sem vetjük meg, de 
az állapotokat a t. közönséggel megismertetni méltónak 
tar t juk ; igy ir pedig hozzánk egy szemtanú, kinek szavait 
küldjük : 

„A tárnoki egyház állapota jelenleg igen szomoritó és 
majdnem kétségbeejtő. Benne a hithidegség főfokát érte el, 
és napról napra még az előbb jámbor családokat is megrontja. 
Erősek ugyan a templom falai, de roskadozófélben van a 
tető elannyira, hogy már-már valamely balesettől lehetett 
félni. A tárnoki plébános ft. Huszár István ur az eshető 
szerencsétlenség kikerülése tekintetéből a templom rosz-
karban lételét az egyházi és világi hatóságoknál bejelentette, 
vizsgálatot kért, a templom újraépítéséért könyörgött. Ezen 
kérelem mellett beadott jelentésének az lett az eredménye, 
hogy a vizsgálatra kiküldött mérnök a templomot bezáratta. 

Ezentúl az isteniszolgálat egyik kegyúr házának e 
czélra fölszerelt teremében tartatott mindaddig, mig csak 
ezen háziúr az isteniszolgálat alatt néhány ácsorgó hallatára 

*) Az alapító megnyitó beszédet kér jük. S z e r k . 
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az egyház sértésével nem élczeskedett, s a helybeli plébános 
urat arra nem kényszerité, hogy az isteni dolgok végzésére 
más alkalmasb helyet kutasson ki. 

Mit tegyen ? A jó-szivü lelkipásztor úgyis szük laká-
nak feléből kiköltözködik, s azt kitelhetöleg, bár szegényen 
az isteniszolgálat megtartására fölszenteli. J a j de egy 5 — 6 
ölnyi területű szoba mily kicsiny 2000 lélek befogadására ! 
Most itt tartatott rendesen az istenitisztelet. Kezdetben a 
hivek egypárszor szép számmal gyűltek egybe ; később 
azonban elmaradoztak, nem levén kedvök a szobán kivül 
hallgatni a szentmisét és predikácziót. 

Ez idő alatt a plébános ur újra felszólalt, irt a szom-
bathelyi szentszéknek és pártfogásért esdett ; innét azon 
megnyugtató választ kapta, hogy a szükséges intézkedések 
a világi hatóságnál már megtétettek. A plébánosnak ezen 
meg kellett nyugodni s újra várni. Hosszú kinos várakozás 
után megjön végre fölsőbb helyről a rendelet, mely a kerü-
leti szolgabirót oda utasítja, hogy a ledülni kész tárnoki 
templom építését minél előbb kezdesse meg. E rendelet a 
Bach-féle rendszer alatt érkezeit. Életbe-léptetését azonban 
megakadályozták a bekövetkezett 1860-í -ik évi mozgalmak. 
Mint mindenütt, ugy itt is átalános volt a zavar, ide-oda 
kapkodtak, mindent tettek, csak az Isten házáról feledkez-
tek meg. A tárnoki templom építési terve azon jó remény 
fejében, hogy egyszer majd csak mégis meglesz, félre-
tétetett. 

Ezalatt a tárnoki hivek, meg akarván mutatni, hogy 
ők is csekély filléreikből készek megadni Istennek, ami Is-
tené, tömésföldből szalmatetőre, két kis ablakkal ellátott 
kápolnát építenek. Bele helyezik az oltárt, a rozzant orgo-
nát, két lóczát ; még maradt annyi üres hely, hogy benne — 
mint magam is tapasztaltam, — alig fér meg 50 ember. Hát 
a többi 1950 mit csinál ? A hideg évszakban és kellemetlen 
időben otthon maradnak ; tavaszszal és nyáron, mikor szép 
idő van, csekély számmal megjelenvén, a plébános udvará-
ban létező gyümölcsfák alatt heverésznek az istenitisztelet 
közben. Ilyenkor a sz. beszéd a kápolna-ajtóban tartatik. 

A kápolna belseje mocskos, nedves, bűzös, a szent 
edények roszak, a ruhák szakadozottak. A kápolna sze-
génysége a jótékonyságáról és nemesszivüségéről ismeretes 
Fekete János szombathelyi kanonok ur ő nagyságának tu-
domására is eljutott, ki azonnal az alig használható kelyhet 
megaranyoztatá, egy ciborium-takarót, gyönyörű casulát a 
hozzá tartozandókkal, oltárteritőket és egy igen értékes 
karinget küldött a tárnoki kápolnának. — Dominus con-
servet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum (iam) in 
torra, ezen könycket törlesztő atyját az árváknak, az özve-
gyeknek, a szegény tanulóknak, ezen nagy jótevőjét a se-
gítségre szoruló templomoknak. — 

A plébános ur szive vérzik, valahányszor a fönnebb 
mondottak következtében a hitélet mezején történt nagy-
szerű rombolásokra gondol; folyton azon fáradozik, hogy 
temploma fölépíttessék. Ujabb időben is két ízben tett kísér-
letet. A nagyméltóságú helytartótanács ujolag megparan-
csolta, hogy a tárnoki templom minél előbb fölépittessék. A 
parancsolat végrehajtásával Sz. J . járásbeli szolgabíró ur 
bízatott meg; de mikor lesz végrehajtva, megmondani nem 
mérnők. 

A plébános ur ennyi sikeretlen fáradozás után nem 
tudja, mit tegyen ; a kegyurak neheztelnek reá erélyessége-
ér t ; pedig ők fognak a sok lelki kárért felelni. Van őnekik 
nagyszerű közös korcsmájok ; ezt bizonyos zala-egerszegi 
zsidó meghatározott évekig haszonbérbe akarta venni oly 
föltétel alatt, hogy ő a templom fölépítésére szükséges költ-
ségeket a kegyuraknak fizetendő haszonbér fejében előlegezi. 
Az ajánlatot nem fogadták el. — Máskor bizonyos társa-
ságban, hol magam is jelen voltam, egy tárnoki izraelita 
megtámadta a járásbeli szolgabirót (egyik kegyúr is jelen 
volt), hogy miért nem építteti a templomot, ő is szívesen 
járul hozzá 20 forinttal; a szolgabíró azonban e jámbor 
lelkű zsidót a figyelmeztetésért megdorgálta, és komolyan 
rendre utasította." — 

Edes Istenem ! mily nagy a különbség Söjtör és Tár-
nok közt. 

Valóban kívánatos volna, hogy a söjtöri nevek Tárno-
kon e tekintetben se legyenek , mikint másutt Íra-
tott, oly rosz emberek, hogy a tárnoki hivek nagyobb köny-
nyüséggel és buzgósággal hallhassák a szentmisét, nem ám 
mesét, mikint egyik mondá a hires, országszerte ismert 
nevüek közöl. — Laudetur Jesus Christus ! 

VILNA, sept. 22-én. Az orosz kormány semmit einem 
mulaszt, hogy a lengyel tartományokból kiirtsa a catholicis-
must, és helyébe a szakadárságot ültesse. Miután eltörülte a 
zárdákat, elűzte a szerzeteseket, megtizedelte a világi pap-
ságot, és lerombolt sok kath. templomot, most megtöltik e 
tartományokat szakadár egyházakkal. Jelenleg 5062 szaka-
dár templomot számítanak a 9 keleti kormányzóságában a 
birodalomnak, melynek szakadár népessége 6,777,000 
egyénre rúg. Igy 1,155 lakosra esik középszámmal egy tem-
plom. A templomépitési ügy is a polgári kormányzók jog-
köréhez tartozik, kik bizalmi férfiakat választanak maguk-
nak — katonatisztekből. Az eddigi működés eredménye a 
moszkvai újság szerint következő. Fehér Oroszország 3 tar-
tományában 1858 — 1865-ig 901 templom lön megvizsgálva, 
ezek közöl 80 jó karban levőnek találtatott, 55 újra építendő 
vagy kijavítandó az illető földbirtokosok részéről, 113-nak 
el kell nyomatni lakosok hiánya, vagy csekély volta miatt, 
végre 392-nek újra keli épittetniök, részint mivel tágasab-
bakká kell tétetni, részint mivel az orthodox szertartáshoz 
kell alkalmaztatniok. A templomok részint egészen kőből, 
vagy csak az alap kőből, a többi fából készül. Az állam ré-
széről a költségek közel két millió rubelre rúgnak fel. — 
Volhyniában összesen 340 templom vizsgáltatott meg. Zito-
mirban uj székesegyházat fognak építeni, melyre 250,000 
rubel fordittatik. Hasonlólag székesegyházak emeltetnek 
Ostrog, Kowel, Ivownó és Lutsk városokban ; az ezekre for-
dítandó költség 70,000 rubelig terjed Podoliában a ministe-
rium 112 templomot vizsgáltat meg, és Kamenetc-Podolsk-
ban székesegyházat fog emeltetni. Amint az orosz „Invalid" 
czimü lap irja, az állam ezen temérdek pénzbeli áldozatához 
egyesek és társulatok önkénytes adományai nagy számban 
járulnak. A nyugoti tartományok templomai költségeinek fe-
dezésére nyitott aláírás utján annyi pénz gyűlt össze, hogy 
2100 szakadáros templom szükségletei fedezésére elég volt. 
Az ellenség tehát állhatatosan és szünet nélkül dolgozik, és a 
szegény kath. lengyel nemzet magára hagyva szenved a 
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zsarnok uralma alatt, utolsó kincsét, vallását iparkodnak el-
rabolni minden uton, módon, és a katholikus Europa nézi 
tétlenül. Csak Isten az, ki viraszt fölötte, és nem fogja vég-
kép elhagyni. 

TRIER, oct. 21-én. Ismeretes a lapokból, hogy a német-
honi kath. egyletek ez évi nagygyűlése, mely itt tartatott, 
a némethoni kivándorlók sorsán segítendő, három indítványt 
fogadott el, hogy t. i. először felirat intéztessék a ham-
burgi, bremeni, antverpeni és havrei kikötők kormányaihoz, 
miszerint a kivándorlók szállításánál a férfiak és nők elkü-
lönözött helyen legyenek a hajókon, és az eddigi erkölcsrontó 
gyakorlat, hogy az alvóhelyek a korra és nemrei minden 
tekintet nélkül osztattak, megszüntessék; másodszor, hogy 
Hamburgban a kivándorlók részére missio tartassék ; végre 
harmadszor, hogy az észak-amerikai Vinczeegyletek megké-
ressenek, hogy az Európából jövő katholikusokat támaszszal, 
és tanácscsal segitsék, különösen azon vidékekre küldvén 
őket, melyek leginkább katholikusok által lakatnak, hogy 
vége szakittassék azon számos veszteségeknek, melyeket a 
kath. egyház Amerikában évenkint szenved. Ezen indítvá-
nyok elfogadásának szükségességét leginkább Cahensly fia-
tal kereskedő Havre-ből indokolta szép és igaz beszédében. 
Kifejtette bőven azon lelki veszélyeket, melyeknek ily ki-
vándorlók ki vannak téve, és saját tapasztalásából merített 
adatokra hivatkozott. Figyelemmel kisérte ugyanis több éve-
ken át eme kivándorlók viszonyait. „A szállítók csak önhasz-
nukat tekintik, és iparkodnak mennél több embert vitetni 
egy hajón. Mennyi veszélynek van itt kitéve az erkölcsiség, 
szemtanuk bizonyítják, hogy sokszor 4, vagy ha családok, 
hatan heten egy alvóhelyen fekszenek minden tekintet nél-
kül korra és nemre, és többször olyanok, kik soha az élet-
ben egymást nem látták. A hiányos élelemről, sokszor bru-
tális bánásmodorról nem is akarok szólani. Midőn a kiván-
dorlók hazájokból távoznak, rendesen mint jó buzgó katho-
likusok indulnak, és tény uraim, hogy ezekből egy nemzedék 
után alig fele tart ja meg apái hitét. Bizonyára ennek oka 
nagy részben az amerikai viszonyokban keresendő, hol a 
német csak hamar utánozza ez amerikait, ki a vallást mellé-
kes dolognak tekintve csak földi javak után indul, és tudva 
van az áldozárok csekély száma miatt mily nehéz ott még a 
népesebb vidékeken is a vallás szükségeit kielégiteni. De 
uraim! sokszor a vallástóli elszakadásnak alapja ezeknél 
megvettetik már, mielőtt még amerikai földre léptek volna, 
azon nemtelen mód következtében, melylyel az átszállítás 
történik. A szállítás teszem akép történhetnék, hogy e tekin-
tetben segítve legyen, miszerint, hogy a kivándorlók részére 
levő helyen a hajón a hátulsó rész az asszonyok, az előrész 
a férfiak, a középső a családok számára tartassék főn, és a 
kapitányok kötelesek lennének felelősség terhe alatt erre 
ügyelni. Csak erélyesen akarni kell ez ügyben) és sok tehető. 
A kereskedésben a haszon minden, pedig a kivándorlók rop-
pant hasznot hajtanak az illető városoknak, honnét a kiin-
dulás van. Igy 13 év alatt 392,271 ember egyedül csak Hav-
reban 63 millió frankot hagyott. Ezért érdekében áll minden 
kormánynak az utasokat épen a maga kikötőibe liuzni, és 
különösen a németeket, kik oly számosak, — nem fogna e 
tehát a némethoni katholikusok képviselőinek szava valamit 
a mérlegben nyomni? Ez azonban mind nem elég,ily rende-

leteknél és intézkedéseknél többet ér a lelkismeret szava, 
és ezt kell ébren tartani, felébreszteni, ami különösen az ama 
helyeken tartandó missiók által érethetik el, melyeknek ott 
állandosittatni kell. Alkalmam volt látni, a hosszú útra indu-
lók mily buzgalommal járulnak a szentségekhez, tapasztalni, 
hányan vetik meg igy alapját ujabb lelki életüknek. Hogy 
czélunk eléressék, Havreban bizottmányt alakítottunk egy 
templom épitése ügyében. Szándékunkat megértették Német-
és Francziaországban. A József-egylet és magánosoktól ka-
pott segélylyel megindítottuk az építést, de még 100,000 
frankra van szükségünk. Pártolják uraim ama egyletet, mert 
a németeknek Londonban, Havreban és Párisban lelki szük-
ségeik roppant nagyok. Nemes dolog a pogányok megtérí-
tésére irányzott intézeteket segíteni ; de közelébb áll hozzánk 
segíteni az Amerikában és átalában a külföldön levő német 
katholikusokon, nehogy hitöket veszítsék. Uraim ! az észak-
amerikai háború, melyben egy millió emberélet esett áldo-
zatul, be van fejezve, és ugy látszik az ó világban sietnek a 
veszteséget pótolni, mert minden vidékről tódulnak a kikö-
tőkbe ; nincs elég hajó azok szállítására, kik Európát el-
hagyni akar ják. Az utolsó évben a harczi viszonyok daczára 
hivatalos kimutatás szerint 57,572 német kivándorló érkezett 
Uj-Yorkba; ez évben számuk nagyobb leend. Havreban 
egyedül augustus havában 2234 ember szállt hajóra. Késni 
nincs idő, minden nap, melylyel késünk, veszteség. Ez ügy-
ben lehet és kell tennünk mennél hamarább." Eme beszéd 
többszörös tetszésnyilatkozatok által szakittatott meg, me-
lyek végen sokszor ismételtettek. 

BERLIN, oct. 10-én. A kölni érseki széknek betölté-
sére vonatkozó tárgyalások, annyi ezer hivek kárára, még 
mindig folyamatban vannak. A porosz kormány még eddig 
sem tudott határozni a felterjesztett személyekre nézve, a 
kőmives és protestáns bureaucratia hallatlan erőlködést tesz, 
hogy megakadályozza ,,egy v a k b u z g ó " főpap kineveztetését, 
igy fejezik ki magokat a prot. lapok, melyek rágalmazó 
czikkeket közölnek és izgatnak a felterjesztett főpapok el-
len. A kormány habozása és az ügy késleltetése által előse-
gíti ezen agitatiokat. A Posen-gneseni érseki székre nézve, 
mely szintén annyi idő óta van üresedésben, hasonló törté-
nik. Ha okát keressük ezen eljárásnak, nem találunk mást, 
mint a catholicismustóli félelmet. Félnek tőle, már létezése 
is nyugtalanítja őket. A katholikus pap, mint az isteni erény-
nek képviselője, folytonos és élő szemrehányás azokra nézve, 
kik ama erénynyel szakítottak, annálinkább egy püspök, ki 
feje bizonyos számú áldozároknak. Miután anyagi ereje alig 
van, és nagyon csekély, — csak szellemi befolyása lehet az, 
mitől tartanak, és mit megsemmisíteni vagy legalább meg-
szorítani akarnak. Szeretnének erélytelen főpapokat, kikkel 
módjuk szerint elbánhatnának. (Folyt.) 

Szcntszcki határozat. 
ORDINIS EREMITARUM S. AUGUSTINI. Confir-

mationis cultus immemorabili tempore praestiti servo Dei 
Cherubino Testa ab Aviiiana sacerdoti professo ejusdem or-
dinis beato nuncupato. 

Quum rmus páter F r . Nicolaus Primavera, postulator 
generalis causarum beatificationis et canonizationis ordinis 
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eremitarum sancti Augustini, arbitretur se satis validis monu-
mentis demonstrare posse apud sacram rituum Congrega-
tionem servo Dei Cherubino Testa ab Aviliana sacerdoti 
professo ejusdem ordinis publicum ecclesiasticum cultum ab 
immemorabili tributum fuisse, subscriptus Cardinalis Prae-
fectus et causae ponens ad ejusdem postulatoris preces se-
quens proposuit dubium in ordinariis sacrorum rituum comi-
tiis ad Quirinalem hodierna die habitis : an constet de cultu 
publico ecclesiastico ab immemorabili tempore praestito servo 
Dei seu de casu excepto a decretis sa. me. Urbani Papae 
VI I I ? Emi vero ac rmi patres sacris tuendis ritibus praepo-
siti, adductis monumentis accurate consideratis,auditoque voce 
et scripto R. P. D. Petro Minetti sanctae fidei Promotore 
rescribendum censuerunt : affirmative seu constare de casu 
excepto, si Sanctissimo placuerit. Die 16 septembris 1865. 

Facta postmodum de praemissis Sanctissimo Domino 
Nostro PIO PAPAE IX. a substituto secretariae Congrega-
tionis sacrorum rituum fideli relatione, Sanctitas Sua sacrae 
Congregationis sententiam ratam habens, confirmare dignata 
est cultum publicum ecclesiasticum ab immemorabili tempore 
praestitum beato Cherubino Testa ab Aviliana sacerdoti pro-
fesso ordinis eremitarum sancti Augustini. Die 21 iisdem 
mense et anno. 
C. Ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Pro R. P. D. Bartolini S. R. C. Secretarius. 
Josephus Ciccolini Substitutus. 

Loco i" Sigilli 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége sept. 26-áról kelt legfelsőbb elha-

tározással kegyelmesen elrendelni méltóztatott, miszerint az 
alsóbb papság részére adandó tizedkártalanitás meghatáro-
zása a zágrábi, diákóvári és pécsi, valamint a zengi egyház-
megyékben előirt módon, vagyis az 1838 és 1845-i lényeges 
illetékek tekintetbe vételével eszközöltessék ; maga a kár-
talanítás pedig külön jövedelmi okmányokban adassék 
ki. (P. H.) 

Nm. s főt. Girk György pécsi püspök nov. 5-én tartotta 
áldozárságának 50 éves ünnepét. A megyei papság fiúi szív-
vel vett részt a jó atyának örömében, s hódolatának jeleül 
egy értékes kelyhet adott a főpásztornak A szentatya bre-
vében küldte meg üdvözletét, s egyszersmind a nm. püspö-
köt pápai trónállónak nevezte ki. Az ünnepi egyházi szó-
noklatot ft. Virág Mihály apát és kanonok ur tartotta. 

Nov. 5-én a pesti lipótvárosi plébánián Zorn Vilmos 
melljére ünnepélyt;sen tüzetett fel a jeruzsálemi szentsír 
rendjének keresztje mélt. s főt. Lipthay Endre cz. püspök 
s helytartói tanácsos ur által, mely alkalommal főt. Ráth 
A. József plébános ur ismert jelességgel szónokolt. 

Egyszerűen, mint történeti tényt emiitettük, kik Pest 
megyében az ó-budai választókerület bizottmányi tagjai ; 
tetszett tisztelt Ballagi Mór urnák élczet irni, mintha mi eb-
ben roppant hazai bünt fedeztünk volna fel. T. szerkesztő ur-
nái talán a lelkismeret indult meg, azért élczszeszszel akarja 
elcsititani, mikint azt egy történeti személyiség a 16-ik 
századból más anyagi szeszszel szokta volt elfojtani. Ha ő 
bünt lát abban, hogy a municipalis választásnál egy katholi-
kushoz két protestáns választassék, miután a tényhez semmi 
észrevételt nem tettünk, — mikint a zsidók a bibliát, ugy t. 

B. M. ur is előttünk fogja vinni az ily választásokról illetékes 
erkölcsi Ítéletet. — Mondja, hogy hát a katholikusok ton-
surát viseljenek, vagy ciliciumot, mivel máskint fel nem is-
mertetnek Pest megyében ; mi mondanók, hogy ez éleznek 
is fölösleges, mivel ép abban van a baj, hogy igen is felis-
mertetik, ki a katholikus, akár tonsura sincs fején, ugyszinte, 
ki a protestáns, habár t. B. M. és Czike D. sem bibliát nem 
tartott kezében, sem nyakfüggönyt, sem tiszti köpenyt nem 
akasztott a nyakába. — Setétségröl vádolja a ,Religiot' ; 
erős setétség, mely tényeket dérit fel. Esetlegességnek 
mondja a választást; lehet, csakhogy ily esetlegesség igen 
sokszor jön elő; s m i n k inkább azt vagyunk hajlandók 
Pest megyében tartani esetlegességnek, lia két prot. hazánk-
fiához mégis néha egy katholikus választatik meg a bizott-
mányba. Különös esetlegesség, melynek már története is 
van, és melyet előre megjósolni is lehet. — Kérnénk, hogy 
amit teszünk, legyünk erősek azt be is vallani ; a tagadás 
mindig gyengeség ; ne legyünk a setétség gyermekei. 

A „Prot. egyh. és isk. lap" 45-ik számában, mely nov, 
5-én megjelent, olvassuk : „mily sokak a teendők, melyek-
nek a jogos igények kivívása végett érvényre kellene emel-
kedniük." Mink nov. 1-én irtuk : „a nemkath. felekezetek-
nél nem fönálló jogokról, hanem uj jogkeresésről, uj jogok 
megadásáról lesz a szó. Mink szólni fogunk arról ami van, 
hogy maradjon, mások szólni fognak arról ami nincs, hogy 
meglegyen." Mintha csak a Prot, lap megjelenendő czikkét 
előre olvastuk volna. Tovább olvassuk a Prot, lapban : „Ott 
van a második helyen a köz országos vallási alaphozi (fundus 
religionis) elvitázhatlan igény (ha az (igény' szó annyi mint 
birvágy, ennek létezése némelyeknél elvitázhatatlan) érvé-
nyesítése, (mink irtuk : „volumus quia possumus") melynek 
azon órában, midőn megszűnt egyik vallás uralkodó, a másik 
tűrt lenni, a testvéri jogegyenlőség szeretetteljes mértékével 
kell felosztatnia, a közös haza javára, a válaszfalakon túl 
növekedett valódi kereszténység közös szent czéljaira. A 
harmadik helyen a prot. egyetem, melynek tán nem annyira 
újból kellene tetemes áldozattal alkottatnia, mint inkább a 
pesti országos, még most r. kath. universitásból egyetemes 
hazaivá, tehát a haza prot. elemei számára is idomittatnia." 
— Mink nov. 1-én irtuk : „Kiörökités és behelyezés lesz a 
mi kérdésünk. Ma, ha vallási jogokról lesz szó, ezekről csak 
mink szólhatunk, mások nem jogokról, hanem jogkövetelés-
röl fognak szónokolni." Gondos ez a jó t. B. Mór ur, sejtel-
meinket azonnal igazolja. A fundus religionisban testvéri 
felosztást akar. Mikor lettünk a religioban testvérek ? Csak 
mint hazafiak vagyunk testvérek, a dogmában anathema 
választ el minket. Mikor a tűrt vallás törvényes egyenjoguvá 
lesz, cultusgyakorlatában kap egyenlő jogot másokkal, de 
nem a birtokban. Háromszáz év óta mikor követelték e 
testvéri jogot azok, kik dicsőségnek tartották, hogy testvé-
rek lenni megszűntek? E fundus oly jogon a miénk, mint 
bármelyik kath templom ; az erőszakosan eladott templomok 
stb. árában osztakozni akarván, nem fogják-e holnap az egye-
tem, a ferencziek templomát követelni ? A fundus religionis 
eddig is a közös haza javára fordittatott, a válaszfalakon túl 
emelkedett kereszténység nem kereszténység, hanem istente-
len vallástalanság. A pesti egyetem ma is egyetemes hazai, kiki 
igénybe veheti, semmi vallás sincs kizárvajótéteményeiből. De 
rape cape nem a haza közjava ; erre tehát kár törekedni. S a 
Prot, lapnak munkás szerkesztője igéri, hogy jövő évben 
ezek körül fog értekezni ; váljon a ,rape cape' elmélet fejte-
getése lesz e ez e tárgyaknál ? 

Szerkesztői tudósítás. 
K—lló. Nem ; de minden nap váratik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyom iájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Pesten, november 15-én. 40. II. Félév. 1865 
TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudó-

sítások. — Vegyesek. 

Rölcseszeti nézetek. 
ív. 

Az a n y a g e l v i s é g a l é l e k t a n é s m o r a l 
e l ő t t . 

A tévely százados utja az, hogy amint Isten-
től a végtelentől elszakadt, meg nem állt csak a 
semminél. Miután tagadták a természetfölöttit, az 
Isten és teremtmény közti viszonyt, továbbá magá-
nak a személyes Istennek létét, okvetetlenül követ-
kezik most már a lélek tagadása. A lélek az Isten 
természetének legszebb visszfénye, az Isten képe, és 
ki Istentől irtózik, természetesen iszonyodik képé-
től is. Midőn a hitetlenség azzal kecsegtetné magát, 
hogy immár kitörülte az Isten eszméjét, és babérjaira 
dűlni készülne, a lélek eszméje minduntalan nyug-
talanítja őket, mert nyilatkozatai oly szembeötlők, 
ennélfogva ugyanazon erélylyel s fegyverekkel a 
lélek ellen is indulnak, felkiáltva : nincs Isten, nincs 
lélek. Most tehát ez ellen kell sikra szállni. Megvall-
juk, hogy valami irtózat fog el, némi erőszakot kell 
tennünk magunkon, tárgyalva ez iszonytató véle-
ményt, mely szerint az ember nem egyéb, mint gé-
pezet, lelke nem önálló teremtmény, hanem csak 
eredménye a test működésének, vagyis a gondolko-
dás ép ugy eredménye a velőnek, mint a gyomor-
nak az életnedvek előállítása. 

1. A materialismus kétfélekép nyilatkozik, in-
nét kétfélekép nevezhetjük is; az egyik illatos, a 
másik nyers materialismus. Az első hymnuszokat 
mond a lélek dicsőitésére, azonban igy érti a lelket: 
tekintsétek, úgymond, a hangszert, mit a művész 
kezel, mily hangokat csal ki belőle ujjaival, ime 
ezen szervezet beszél, énekel, tehát van lelke, a lé-
lek benne nem egyéb, mint összhangja. íme ilyen a 
lélek, az is eredménye a szervezetnek, evvel együtt 
elvész, valamint a lant hangja elvész a lanttal együtt. 

Ezek szerint tehát a lélek nem egyéb, mint különö-
sen szervezett anyag, vagyis hangja ama szervezet-
nek, mit testnek nevezünk, nem többé ok, hanem 
okozat, nem mozgató, hanem eredményezett erő. 
Valamint a lant hangja fensőbb, mint a műszer, ép 
igy a lélek is fensőbb a testnél, ámbár a test nélkül 
semmire sem mehet. Minthogy nem képzelhető a 
pillanat, melyben a testbe a lélek mint önálló sub-
stantia öntetnék be, a tudomány soha sem mondhatja 
a lelket önálló substantiának; csak azért tudjuk 
meg ez elnevezéseket, mert megszokta nyelvünk. 
Ezen költői anyagelviség, mely néha dythirambokat 
énekel a lélek tiszteletére, máskor kimondja, hogy 
nem is tárgya többé a lélek a positiv tudománynak, 
a valódi bölcsészek mind vegyészek lettek és phy-
siplogisták. 

A nyers materialismus, melyet .iskolainak le-
hetne nevezni, ez meg van rakva tudományos kife-
jezésekkel ugy, hogy belebódul az ember. Izletül 
nehánynyal szolgálunk. Mi a lélek? E g y képze-
leti föltételezett lény, valóságban a velő működései-
nek összvolta. A lélek a fejbeli érzékenység mű-
ködéseinek összvolta. Mi a gondolat ? A velő min-
den részeinek működése, mely annyira tulajdona a 
velő állagának, mint az izomnak a rángatódzás, a 
porczogóknak a ruganyosság. Mi az észrevétel? Ez 
a velőnek olyatén állapota, melyet a periferikus iz-
mok behatása eredményez. Mi az itélet? Ez a cere-
brál működés eredménye. Mi a szeretet? Ez a cere-
brális tünemények együttvolta. Mi az ember? Az 
ember emlős állat, a primatok és bimanok rendjé-
ből. Gondolom, ez elég; a többi úgyis elmondhatat-
lan. Mi tehát az állatok közt elsők vagyunk. íme 
idáig hoz bennünket a tudományos haladás! melylyel 
az emberiség büszkélkedik. 

Mi távol attól, hogy ezen nézetek erkölcsi és 
társadalmi iszonyú hatásait vázolnók, csupán arra 
szorítkozunk, hogy kimutassuk e nézetek badarsá-
gát a lélektan oldaláról, és azon körülményt, hogy 
eképen elveszett egészen a psychologia. 

Ha nem létezik a lélek, ugy mint önálló sub-
40 
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stantia, mely merőben különbözik a testtől, ha üres 
a realitástól, váljon miért nevezte mindenha és min-
denütt az emberiség? Miért alkotott minden nyel-
vében egy szavat a lélek jelölésére ? Hiszen három 
perczig nem beszélhet az ember anélkül, hogy aj-
kára ne jönne e szó? E szó annyira visszhangja 
bensőnknek, annyira önkénytes felkiáltása lelkünk-
nek , annyira dönthetlen bizonyítása anyagtalan 
személyiségünknek, hogy mikor elfogy a szó, vagy 
érzékeink felhevülésében elfulad bennünk a kifeje-
zés, kezünket mellünkre téve végerővel felkiáltunk : 
lelkemre mondom! Honnét van, hogy eme szó az 
emberi valóság belsejébe lépett s onnét többé ki nem 
megy? De nemcsak a szó jele az emberi lelki élet-
nek, hanem mind az, amit eme lélek gondol, érez, 
itél, szeret, mind ez tanusitja a lélek önálló létét. 

Van az emberi lét központjában valami, amit 
soha sem magyaráz meg az anyag, mely kiválólag 
helye a személyiségnek, mely egyetlen szóval je-
lentkezik, és ez az ,én.'Váljon ez is valami velőbeli 
szerv, ez is valami parány-csoportosulat, vagy tö-
mecs-kör, melynek hivatása e hangos kifakadás, 
vagy pedig ez egyetlen tömecsből áll, mely kivált-
ságosán az élet pontjában van, s innét valóm egész 
terjedelmét igazgatja? az életet mozgásba hozza? 
Ámde miképen lehet képes az anyag olyatén szer-
vezettségre, hogy olyas szavat mondjon, mi csak a 
szellem igéje lehet? Miképen realizálhatja mindazt, 
amit e szó jelent? Oh lehet dicsőiteni az anyagot, 
aggatni reá még nagyobb tulajdonokat, mint miket 
elszakíttok a szellemtől ; de azt soha sem fogjátok 
akadályozni, hogy az anyag ne maradjon anyag. 
Az anyag a tudomány előtt terjedelemmel, sokféle-
séggel, oszthatósággal fog birni; már most tehát 
ilyen lévén az anyag, magyarázzátok meg azt, mi 
lényegesen egyszerű, mit elosztani, mit minden nyel-
ven igy fejeznek ki, hogy : én. Ha tömecsekből áll, 
miért nem oszthatók fel? Ki birná képzelni az én-
nek felét, harmadát, negyedét? Nincs e világon 
amiről azt lehetne mondani, hogy egyetlenebb és 
oszthatatlanabb, mint személyiségem. 

Mondjátok, hogy a lélek feltételezett lény. 
Mintha nem éreznétek, hogy minden élet királya, a 
lélek az, mely mondja: én gondolom, elmélkedem, 
Ítélek, okoskodom, akarok, — mely mondja : én beszé-
lek, gondolkodom; nemcsak azt, mi érzékeink alá 
esik, hanem a kezeinkkel érinthetlent is, nemcsak 
physikai dolgokat, hanem morális tárgyakat, nem-
csak materiális, hanem anyagtalanokat is, sőt ter-
mészetfölötti és égi, sőt isteni dolgokat, nemcsak 

jelent, de multat és jövőt, nemcsak időt, hanem 
örökkévalóságot.. . oh tagadjátok meg tehát az 
anyag eme kimagyarázhatlan tehetségét, mely által 
az anyagon túl is lát, ha t ; ama hatalmát, hogy egy-
szerre, egy tekintettel látja a látatlant és láthatót, 
az anyagit és erkölcsöst, a ténylegest és eszményit, 
ideiglenest és örökkévalót, a physikust és metaphy-
sikust, az emberit és istenit! Miképen történhetik, 
hogy lelkem, mely az anyag leánya, mind ama vi-
lágokat nemcsak gyanitja, hanem képzeli, melyek 
az anyagot oly annyira felülmúlják? 

Elmélkedem ; saját gondolatomat önmagamra 
veszem át, önmagamat gondolom mint gondolkozó 
lényt; váljon honnét magyarázzuk e tüneményt, és 
hogyan fogjuk megegyeztetni azon egyetemes tör-
vénynyel, mely szerint az egész természeten ural-
kodik és melyszerint az anyagi erő sehol sem fejlő-
dik ki, sehol sem hat saját határain kivül? Egyedül 
ti nem vettétek észre ezen elsajátithatlan tulajdon-
ságát, mely örökre elválasztja a szellem működését 
az anyag működéseitől. Mi hasznotok van a termé-
szet kutatásaiból, melyeknek eredményeire oly any-
nyira büszkék vagytok ? ! 

ítélek, okoskodom ; tehát a tudomány kény-
szerithetne engem, hogy az Ítélést valamely tömecs-
nek tixlajdonitsam ? ítélni annyi, mint egyszerre 
ugyanazon tekintettel két terminust és viszonyukat 
megfigyelni ; okoskodni annyi, mint a princípium-
ban a zárkövetkeztetést meglátni, ésimeez szerintök 
az anyag functiója, a velő tenné azt, mit a teremtő 
és a teremtett öntudatok oly magasba helyeznek, 
lenn hagyván az alsó rendben az anyag mozgását 
és működéseit. 

Ez még nem minden; azon ,én', mely annyi 
sok dolgot követ el, az anyagi erőnek lehetetlent, 
ezen ,én' még egy nagy, királyi szóval bir, s azt 
mondja : én akarok, akarom az igazat, jót, rendet, 
bölcseséget, igazságot, akarom néha magam ellen, 
szenvedélyem ellen, akarom saját testem ellen, 
ezen élő hús, ezen organizált anyag ellen, mely 
lázong. Váljon ki mondja ki bennem e feje-
delmi szavat? Végre szeretek, szeretem az igazsá-
got, jóságot, szépséget, szeretem mit látok, de olyant 
is, mit nem látok, azt is, kinek visszfénye a termé-
szet és emberiség minden szépsége, szeretetem ma-
gasba emelkedik messze hagyva maga után az anya-
got. Végre beszélek ; ti pedig hallgattok, szavak ál-
tal közlekedünk. Mig szavaimra nem válaszolnak a 
falak, legfölebb a visszhang, élet és értelem nélküli 
szavaival, addig tudni fogom, hogy szavam olyasmit 
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érintett , ami több az anyagnál. A szó csupán szellemek közti 
közlekedés lehet, kik egymásnak válaszolnak. 

Ha mindamellett ezekután is győzedelmeskednék 
az anyagelviség , a lélek vesztével eltűnt közülünk a 
psychologia ; s mind ama nagy tehetségek, kik az anya-
gontúli világba emelkedének , ragyogó álmodozók, kik 
fönséges hóborban éltek. Aristoteles , Plátó , Socrates 
tanulmányai szánandó beszéd, azon tudás, mely a régi és 
ú jkor nagyeszű embereit elragadta, nem egyéb ragyogó 
káprándnál , azon tudás, mely a szentek és minden ember 
lelkismeretét tevé, mely az emberi léthez elválhatlanul van 
kapcsolva, nem egyéb, mint háromezeréves hallucinatio. — 
De nemcsak a psychologia hanyatlik le eme nézetek folytán; 
hanem elvész az erkölcstudomány is, mert az anyagelviség 
a szabadság tagadása. (Folyt.) 

Zádori. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 13-án. k) A concordatumra kiszabott öt 

nap 25 napra húzódott, jun. 25 ike helyett alig volt kész jul. 
15-én. Ezen idő alatt Consalvi folytonos munkában, harczban, 
aggályban, félelemben volt, mert a consul durvább és dur-
vább fenyegetésekhez nyúlt , s Consalvi lelki félelmeit 
a követek barátságos látogatásai mindinkább riasztották. 
Mily pontok mily nehézségeket hoztak, a bibornok le nem 
irja, ezek ugy is, úgymond, eredeti okmányokban tétettek 
le a vaticani levéltárba. A forradalom előtti püspökök ügye 
egyik nehézség volt. Ezeket a consul semmi áron nem akar ta 
visszafogadni, hanemha önkényt lemondanak, s kinevezte-
tésüket a consul által elfogadják. Az alkotmányos püspökök 
nem sok gondot adtak a consulnak, ő ismerte, mily szolgai 
lelkek ezek, s hogy, mikint 1790-ben alávetették magokat 
az állami hatalomnak, most is alá fogják vetni magokat. 
E z e k az államtól kaptak küldetést a püspöki székre, a lelki-
pásztori helyre és körre, az állam vissza is húzhatja azt ; 
amint az állam tette őket ide, mivel tetszettek, ugy el is 
verheti őket onnan, lia nem tetszenek neki. Boldog szabad-
sága, méltóságos függetlensége ez az alkotmányosan szaka-
dáros papságnak ! A pápa vonakodott az 1789 előtti püspö-
kök eltávolittatásától, látta, tisztelte hitüket, mely a vérta-
nuságra minden nap készen volt, dicsérte állhatatosságukat, 
erényeiket, szenvedéseiket, mely miatt ép most a consulnak 
nem tetszenek. Hanem itt az egyetemes egyház j ava ütkö-
zött az egyesek érdekével, s kik annyit áldoztak, reményleni 
lehetett, hogy az egyházért még jogaikat is a püspöki székre 
fel fogják áldozni. Látván a consulnak hajlithatlan akara t já t , 
felkiáltott : jól van, lemenünk egészen a pokol kapujáig, de 
annál jobban fogunk vigyázni, hogy tovább ne menjünk, 
reá állott, hogy a püspökök az egyház javáér t püspöki szé-
keikről lemondjanak. „Hasztalan igyekeztem meggyőzni 
Bonapartét, hogy ezen püspököket visszahiva, őket épen ugy 
lekötelezi, mintha kinevezte volna. Ez nem segitett ; folya-
modtam ad argumenta ad hominem, mondván : a franczia 
papság mindig némi függetlenségről beszélt a szentszék 
iránt ; ha most a pápa felszólítja őket a lemondásra, s ha le 
nem mondanak, hatalmának teljével a püspöki székektől 
megfosztja, a gallican egyház ez által oly csapást kap, mely-

ből soha fel nem épülhet. A szentszék, habár reá nézve igen 
kedvező e cselekedet, még sem akar ja megtenni. A consul 
szilárdan maradott, brevét követel t , melyben a püspökök 
letétellel fenyegetve a lemondásra szólittassanak fel. Mibe 
nem került az egyháznak eme concordatum ! Az ára volt, 
a szakadás megszűnik, az alkotmányos papság az állam ál-
tal abbahagyatik. Ez t ígérte többször a franczia kormány a 
concordatumnak árában. Végre sok fáradság után jun. 20-tól 
kezdve jul . 13-án a consul kijelentette, hogy az általunk szer-
keszte t t czikkeket elfogadja. Ezen czikkek két hiteles pél-
dányban í ra t tak le, hogy mindenik rész egy aláirt példányt 
megtarthasson. Megegyeztünk az aláírásban. E n ugyan ma-
gam írhattam volna alá, de Spinát, és Cassellit is megkértem 
e czélra. A franczia kormány részéről Bonaparte József, 
Bernier, és Crétet államtanácsnok volt az aláíró. József pol-
gár palotája volt kitűzve aláírási helyül. A Moniteur jul. 13-
kán e rövid jelentést hozta : „Consalvi bibornok küldetése a 
t á rgyra nézve, mely öt ide hozta, teljesen sikerült ." Bernier 
mondá, hogy a concordatum közzététele jul. 14-én, Franczia-
ország nagy ünnepére van kitűzve, s hogy az első consul 
ezen eseményt első az ebédnél akar ja az államméltóságok 
előtt megemlíteni. Jul . 13-án estve felé Bernier hozzám jöt t , 
nagy papircsomaggal kezében, mentünk Bonaparte József 
palotájába. Elhelyezkedünk az asztalhoz, Bernier előveszi 
a csomagot, kifejti, mondván : „röviden fogunk végezni, 
miután minden rendben van." Megegyeztünk, hogy az én 
nevem első helyen fog állani, utánam Józsefé, Spináé, Cré-
tet-é, Cassellié, Bernieré. Tollat veszek kezembe, bemártom 
a tintába, betekintek az elémbe tett concordatum két pél-
dányára, s mit látok V Nem akartam hinni szemeimnek. Ez 
egészen más példány volt, s ép azon szólamok, melyek ellen 
annyit vívtam, mind benne voltak. Olvasok tovább, mind 
más volt Bernier hült, hallgatott. E n azonnal kijelentettem, 
hogy a dolgot nem értem, hogy ez egészen más, semmint 
amiben pontonkint megegyeztünk, s hogy én ezt alá nem ír-
hatom. Bonaparte József is elcsudálkozott, mondta, hogy ö 
az okmány szövegét nem ismeri, mivel csak ezen aláírásra 
hivatott be, de hallotta az első consultól, hogy minden ren-
dén van. Crétet hasonlóan nyilatkozott. Végre Bernierhez 
fordultam,aki hallgatott. Ö megzavarodva, szakadozva mondá, 
hogy nekem igazam van, de a consul akar ta ezen példányok 
aláírását, mert őtet más concordatum ki nem elégíti. É n vá-
laszul adám, hogy ezen nyilatkozat késő, a beegyezések 
után jön, s hogy a mód, melyet az aláírást illetőleg irántam 
alkalmaztak, igen különszerü; hogy én soha nem fogok ily 
okmányt aláirni. József közbe szólt, kért , hogy ne szakítsunk 
egymással, hogy ez véghetlen csapás lesz az egyházra és 
Európára, s hogy, ha lehet, rögtön egyezzünk meg a pon-
tokban, mert holnap a concordatumnak közzé kell tétetni, a 
consul holnap akar evvel az államméltóságok előtt fellépni, 
s már a hivatalos lapban is volt említve. Képzeljük, mit fog 
csinálni a consul, aki nem enged, ha re infecta kell neki a 
nemzet előtt ez ügyben megjelenni. Hozzá fogtunk tehát, 
s kik csak egy negyedórára összejöttünk, egész éjen át, más 
nap délelőtt 24 óráig szakadatlanul küszködtünk. Jö t t dél, 
mink nem voltunk készen. Végre megegyeztünk, egyetlen 
pontot kivéve. Tárgyalásra több idő nem volt. Én ajánlottam, 
hogy í r juk alá azon czikkeket . melyekben megegyeztünk, 
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a kérdéses ezikket további tárgyalásokra hagyandók. József 
sietett bátyához, hogy vele a másodszor megállapított ponto-
kat közölje. Mennyit rettegtem ezen fél óra alatt borús sej-
telmekben ! József visszajött szomorú arczezal, én ebből 
mindent tudtam. Mondta, hogy az első consul borzasztóan 
felingerült, az okmányokat szétszaggatta, de az elébe tett 
kérések után megnyugodott kimondva, hogy ö nem enged 
semmit, s hogy én vagy fogadjam el a pontot amint van, 
vagy minden füstbe megy. Mentünk a nagy ebédre. Képzel-
hetni, mily lélekkel mentem én oda. En vir dolorum lettem, 
csak az vigasztalt, hogy kötelességemet teljesítettem. Alig 
léptünk a nagy terembe, az első consul felém közeledik, ha-
ragos ránczba vont homlokkal vad hangon felkiált : „Jól van 
bibornok! Ön szakítani akart. Legyen meg. Nekem nincs 
szükségem Romára. Magamtól fogok tenni mindent. Nincs 
szükségem a pápára. IIa VIII . Henrik képes volt elszakítani 
Romától az országot, akinek húszszor kisebb hatalma volt 
mint nekem, könnyebben fogom én ezt tehetni. Cserét tevén 
a religioban, megteszem ezt egész Európában, mindenütt, 
hova csak hatalmam terjedni fog. Roma meg fogja látni, 
mennyit vészit, s veszteségeit keservesen fogja megsiratni, 
anélkül hogy orvosolhatná. Ön elutazhatik, s ez lesz a legjobb, 

amit tehet. Ön szakítani akart, legyen, akarta. Mikor 
utazik-el?" „Ebéd után azonnal, tábornok!" volt az én vá-
laszom. Erre az arcza rángatódzást mutatott. Merően nézett 
reám, én mondtam: „az egyházi ügyekben, mikor a szélsősé-
gek beállanak, nem lehet mindazt megtenni, amit az ál-
lami ügyekben. Mindazonáltal én nem gondolom, hogy sza-
kításról vádoltathatnám, miután annyi czikkekben megálla-
podtunk, s csak egy van, mely felöl a szentatyát kellene 
megkérdezni." „Én semmit sem akarok tökéletlenül. Vagy 
mindent, vagy semmit " ,,Én igy nem Írhatom alá." „Ép ez 
az, hogy ön szakítani akar ," s elfordult. Ebédhez ültünk. 
Hogyan étkeztem, gondolhatni. Gróf Cobenzel velem beszélt, 
a consul hozzá jön : „szerecsenyt mos fehérre, ha gondolja, 
hogy a pápa emberét engedékenységre birja. " „Még 
nincs minden elveszve," mondá a gróf. „Hogyan?" „Uj tár-
gyalást e pontra." Ebéd után hozzám jön a consul : „Hogy 
bebizonyítsam, miszerint én szakítani nem akarok, adok még 
egy napot, rendezzék az ügyet, de ha eredmény nélkül men-
nek szét, a szakadás meglesz, s ön bibornok útra indulhat. 
Kijelentem pedig, hogy a kérdéses ezikket ugy fogadja el, 
amint van." Különös tárgyalás, melyről előre tudjuk, hogy 
semmi változtatást nem nyerhetünk. Az ily tárgyalást lehet 
uri parancsnak mondnani, de őszinte szövetségnek tekinteni 
sehogy sem lehet. Az austriai követ ebéd után, késő estve 
Consalvihez jött, „kért, könyörgött, rimánkodott, csak vé-
gezzünk barátságosan, mert végtelen szerencsétlenségnek 
nyitunk ajtót Európában." „Összejöttünk másnap Józsefnek 
lakásán, 11 óránál többet küszködtünk. A szentszék kettőt 
akart a concordatum által elérni,a) a cultusnak szabadságát, b) 
a cultusnak nyilvánosságát. Ezen az áron minden lehetséges 
engedményekre kész volt, nélküle pedig, miután mindent 
vesztve semmit se nyert volna, nem akart egyezkedni. A fe-
jedelmek sok jogot képzeltek magoknak, a védelmet, mely 
kötelességük, elnyomássá változtatták. A hitetlenek, a secták 
zavartalanul voltak, az egyház legalább ezt akarta birni. A 
kormány ki nem mondta, hogy a kath. religio az állam reli-

gioja, mert ez alkotmányának alapjába ütközött, nagy nehe-
zen lehetett kinyerni, hogy a concordatumba az egyszerű 
történeti igazság betétessék, t i. a kath. religio a francziák 
többségének religioja. A cultus-szabadságra nem volt 
nehézség, de a cultus nyilvánossága rettentő ellenzésre talált. 
A városokban sok hitetlen volt, ezek a cultus nyilvánosságát 
megtámadnák, az állam ez által szakadatlan büntetésekre 
lenne kárhoztatva. Emiatt a kormány e szólamot ajánlotta a 
concordatumba: ,a cultus nyilvános lesz, rendezve mégis a 
politialis szabályok szerint.' .Politialis szabályok szerint ren-
dezve !' Ennek értelmét azonnal felismertem. A kormány te-
hát a cultusba fog avatkozni, s vége a cultus szabadságának, 
vége nyilvánosságának is. Az egyház némely túlkapásokat 
tettleg megtűr, de hogy ezeket ünnepélyesen, előre, elmélet-
ben elfogadja, azt soha nem teszi. Jogát, melyet az Istentől 
bir, ő soha nem adja fel. Minden felvilágosításaim, minden 
javaslataim füstbe mentek, én semmit se nyerhettem. A kor-
mány biztosai elégséges magyarázatokat adtak, hogy a kor-
mány azon szólamot nem veszi oly gyűlöletes értelemben, 
mint én, hogy a gyakorlat ép az én kívánságom szerint lesz, 
hogy a,politialis' szó elüttök más dolog. stb. „Tegyük ki tehát 
igy a szövegben, s minden rendén lesz. Vagy jó lélekkel kö-
zeledik a kormány a szentszékhez, vagy roszszal ; ha jó lé-
lekkel közeledik, nincs mi akadályozná a cultus nyilvános-
ságát ; ha nem akarja ezen nyilvánosságot kimondani, min-
denki kényszerül gondolni, hogy a kormány nem jár el jó 
szándékkal. Mily nehézség ez, világosan szólani ?" ,De mily 
nehézségei tesz ön a ,politialis' szó ellen, mikor ezt mi más-
képen é r t j ü k ? ' jlnclusio unius exclusio alterius, válaszul ad-
tam, ha politialis szabályoknak alá lesz vetve a cultus, nem 
lesz szabadsága, nem lesz nyilvánossága. Az egyházat azon 
szóban az államnak vetjük alá, amit a pápa nem tehet, ha 
akarná is.' Végre megegyeztünk abban, hogy a politialis 
szabályokat csak azon szükségre fogják alkalmazni, ha a 
polgári nyugalom veszélyeztetve lesz : „en se conformant 
aux reglements de police que le gouvernement jugera né-
cessaires pour la tranquillité publique." Ez a concordatum 
első czikke. Leirtuk tisztára, éjfél volt, mikor aláirva laká-
sainkra mentünk. Én kimerülten, aggodalmaimban nem al-
hattam, mert ezen czikken mégis változást tettünk. Másnap 
Józseftől megtudtam, hogy a consul felbőszült, el akar ta 
vetni a concordatumot, de testvérének kéréseire mégis 
engedett."2) Alig ment hire a városban a concordatum lét-
rejöttének, egyetemes volt az öröm. A diplomatia sietett 
Consalvihez, üdvözölték szerencsés munkáját, üdvözölték 
Európának vallásos nyugalmát, melyet az első consul bő-
szültsége egy borzalmas vallásos szakadással századokra 
felzavart volna. (Folyt.) 

PEST, oct. 30-án. Falusi községekben dobos j á r j a be 
az utczákat, ha a t. községi elöljárónak valami hirdetni va-
lója van, és hosszú verset pörgetvén dobján, megáll, rekedt 
hangon elkiáltja hogy : „nagy újság !" Erre elmondja az 
összecsődült népnek a falu vagy mezőváros autocratája leg-
újabb parancsát. Nagyvárosokban és igy fővárosunkban is 

') „Le gouvernemt de la république reconaait , que la religion catho-
que, apostoliqe et romaine est la religion de la grande majorité des cito-
yens français ." Előszó. 

*) T. I . p. 3 7 4 - 3 8 6 . 



nem divik e pórias kidobolás, hanem nyomtatott k iá l tvá-
nyokban adják tudtunkra, mit határoztak rólunk- Ily nyom-
tatott hirdetése a k. Pest városa temetői b izo t tmányának 
öttlött szemembe nem régen. A hirdetményben, melyjocto-
ber 18-án kelt, a nevezett bizottmány a sírok árát szabja 
meg a „városi köztemetőben." — E kifejezés : „városi köz-
temető" fájdalmasan hatott reám, mert ezen stilistiea szerint 
temetőnk nem „szent hely" többé, nem a kath. templom 
egyik része, nem vallásbirtok, nem szent jellegű tárgy, ha-
nem laicus, mint a város, azért „városi köztemető."^ Minde-
nütt kath. temető van, protestáns temető, zsidó temető ; a pesti 
községtanács hivatalos irása szerint a temető nem a cultus, ha-
nem a város birtoka, melyről ő mint tulajdonáról rendelkezik, 
melyet már városinak nevez, s miután a város árul, vásárol, 
a, temetőről is árujegyzéket aggaszt ki a házak szegletére. — 
Ha igy egy lépéssel tovább megyünk, templomainkra kerül 
a sor és lesz „városi köztemplom" nro. 1, nro. 2 s igy tovább ; 
valamint vannak „közkórházaink" és lettek volna „közis-
koláink," ha a most uralkodó derék polgármesterünk, tek. 
Rottenbiller Lipót ur ebbeli inditványát 1861-ben egy ak-
kori derekabb, habár protestáns tanácsnok, meg nem buk-
tat ja . Közös-temetőről á tmegyünk közös-iskolára, közös-is-
koláról közös-templomra, közös-templomról . . . . közös val-
lástalanságra, azután mehetünk aludni békében. A közös-
templom lelkipásztora közszolga lesz, mint a drabant, s ta-
lán ,templomi' melléknévvel. Lesz kétféle városi hivatalnok ; 
egyiknek temploma a városház, másiknak a várostemplom, 
vagyis templomnak nevezett városház. De éltet a re-
mény, hogy ez egyhamar még történni nem fog, minthogy né-
pünk, Istennek hála ! a gonoszságban még nincs annyira 
felvilágosodva, hogy beérné egy városi hivatalnok áldásával 
holtjainak s temetőinek beszentelésénél, amint a külföld 
egynémely országában beérik az ujházasok lelkészük áldása 
helyett a polgármesterével, midőn a városházán polgári há-
zasságot kötnek. 

Ilyen közvallástól lelkesül valószínűen Sokacz Miho-
lácz kegyura is, mikint a szavakból kiveszszük, ki nemcsak 
zsinagógát építtetett a miholáczi zsidó községnek, hanem 
a zsinagógában, egy pesti lap szerint, még a szószékről beszé-
det is tartott a zsidókhoz, örömét nyilatkoztatván ki hitszilárd-
ságuk felett, és felszólitá őket, hogy ez uton tovább is haladja-
nak, azaz : kik a Krisztus Jézust tagadták, tagadják azután is, 
végre elérzékenyülve évenkint 100 forintot ígérkezett cultus-
czéljaikra adni. E r r e átalános elérzékenyülés ! stb. Vallásos-
ság által emelkedett fel főnemességünk,vallásosság által marad 
fönn emelkedett állásában ; mihelyt erkölcsileg vallásilag 
hanyatl ik, megszűnik főnemes lenni, neve pengő czimbalom 
lesz, — — akarám mondani megrepedt hegedű. Hála Isten ! 
a miholáczi eset még curiosum hazánkban. 0 ! miért nem 
volt a földes ur october 7-én a nyitrai zsinagógában ! ? 
bizony, nem a hallgatóság érzékenyült volna el az ő szónoki 
pattogásai alatt, hanem ő a csizmasarkak csókolódzásai 
alatt. A P. Hírnök oct. 12-i száma szerint ugyanis „nagy 
ünnepélyesség alkalmával az itteni izraeliták között e zsi-
nagógában két szabadelvű izraelita reformtörekvései miatt 
heves összezörrenés történt. Két személy csizmasarokkal 
agyonzúzatott, többen veszélyesen megsebesültek. Az összes 
zsidó lakosság nagy izgatottságban van !" Ez azután tragi-

gus halál. ,Két személy csizmasarokkal agyonzúzatot t / 
Ki gondolta volna, hogy még ez ártalmatlannak látszó 
lábbeli is öldöklő fegyverré lehessen ? Ha Plutarch szerint 
bizonyos Laco nevü hős a csatában , nyil által földre 
terittetvén, midőn halálán vol t , csak azt bánta, hogy 
gyáva Íjásznak fegyvere által kelle kimúlnia: bizonyára 
fokozza a mi sajnálatunkat is ama derék férfiak i r án t , 
kik a nyitrai zsinagógában oly gyászos véget értek, azon 
körülmény, hogy ily nemtelen fegyver által veszték eléletöket. 
Miért nem volt Nyitrán a miholáczi főnemes ? Bizonyára ki-
vette volna a C3Ízmát a dühös reformerek kezéből és iparkodott 
volna kenetdús szavakkal békére inteni Izraelnek felfor-
tyant népét, ha mégis neki is két csizma lett volna kezében. 

De legyen, amint van, örüljenek a miholáczi zsidók, 
hogy a bulla cenae nyilt megszegésével nekik egy kath. 
földes ur zsinagógát építtetett ; szomorkodjanak a nyit-
r a i ak , kik vért ontottak csizmával. Ez emberölés volt, 
de sacrilegium nem volt, quia synagoga non est sacer 
locus ; azért is aki itt szónokol, profanus helyen szónokol, 
excommunicatioba nem esik. Péter is szónokolt a zsinagó-
gában, csakhogy mást, semmint a miholáczi földes ur ; mivel 
ez mondta volna: zsidók ! maradjatok zsidók, az igazság 
ismeretére soha ne jöjjetek ; sz. Péter pedig : Jesum Naza-
renum, virum approbatum a Deo in vobis virtutibus et pro-
digiis et signis interemistis ; hunc Jesum suscitavit Deus a 
mortuis; cujus omnes nos testes sumus. Hic est lapis, qui 
reprobatus est a vobis aedificantibus, qui factus est in caput 
anguli, et non est in aliquo alio salus ; nec enim aliud nomen 
est sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos 
fieri. — Aki igy szónokol a zsinagógában, jelesen cselekszik, 
csakhogy ha a miholáczi zsinagógában a nagyságos földes 
ur igy szónokol vala, nem tudjuk, ha a nyitrai csizsma-üt-
legek előbb Miholáczon fel nem tűntek volna. Darázs. 

GrYOR, oct. 12-én. Az országgyűlést összehívó legma-
gasb szózat lehangzott. A hivek emelkednek, reménylenek. 
Remél a legradikalisabb is, remél a hazájának boldogságát 
őszintén óhajtó sziv i s ; az, mert erősnek gondolja magát ; 
ez, mert ügyét, elvét szentnek, igaznak hiszi. Küzd, harezol 
az, per fas et nefas, a magaslatokat elfoglalja, hogy a kike-
let üdítő kellemeit élvezze ; minket, kik „ lux" vagyunk, 
hogy mások előtt fényeskedjünk, kik „civitas in monte po-
sita" vagyunk, s hazánknak oly joggal biró polgárai, mint 
bárki, helyünkről leszorítani akarnak . Ahol csak pap akar 
fellépni, ahol csak pap akar választani, rosz néven veszik 
tőlünk. Igy szeretik ezek a szabadság jogait, hogy elsők 
fosztogatnának jogokat . 

Magasan álltunk ; „constitutus sum rex ab eo super 
Sion montem sanctum ejus ;" nem férhettek hozzánk, az em-
beri szem látkörén túl estünk, tiszteletteljesen lezáródtak, 
elsötétültek a kutató szemek, . . . de megtaláltak bennünket , 
mert a fe jünket környező nimbust magunktól elvetettük, 
mert inkább szeretünk tetszősdit játszani. 

Kaczérkodunk, hogy őket magunknak megnyer jük . 
Ok is kaczérkodnak, hogy ők is megnyerjenek bennünket . 
I t t sincs ott sincs őszinteség, mert az őszinteség kifejezésé-
nek eszköze nem a kaczérkodás. A kaczérkodástól az egyik 
fél mindig hálóba kerittetik, mindig veszt. A történelem 
részünkre szinte veszteséget mutat fel csalhatatlan eredmé-
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nyül, s miért ezt ? mert a kaczérkodás nem a mi fegyve-
rünk, ezzel nem hódíthatunk mi, „qui in Deo faciamus vir-
tu tem." Kaezérkodtak a gallicanismus hívei; elveiket az 
utóbbi senatusi vi tákban ad acta tették ; kaezérkodtak a 
józsefinisták, ma már csak fájdalmat keltő emlékben van-
nak ; kaczérkodott Passaglia, súlyt vesztett ; kaezérkodtak 
vele számtalanok, mi hasznuk volt ? Kizsákmányolták be-
lőlüK, mi bennük az ő részükre jó s haszon vehető volt, őket 
mint az edényt, melynek fenekéről is k ivakar ták a zsiradé-
kot, elvetették. S nincs is ez máskép, „in quo quis peccat, per 
illud punitur." 

Kétezred év rakta reánk terheit, dicsőségesen viseltük, 
alat tuk megedzőttiink, hogy szégyenpír elfussa arczainkat, 
nincs okunk : s mi mégis, bármily nehezükre essék is a két-
ezer éves vá l l aknak , haj longunk jobbra, balra, pedig egye-
nesen is megállhatnánk. Vagy azt hitetjük el talán magunk-
kal, hogy történelmünk dicsteljes lapjait a legkisebb szellő 
is képes tovaüzni ? Nincs nekünk multunk, melyre mint 
útmutatónkra büszkén tekinthetünk ? Nincs csalhatatlan 
jövőnk, melyet várhatunk ? ,,Ut quid diligitis vanitatem et 
quaeritis mendacium ?" Igy meg nem alapítjuk jelenünket . 
Elveinkhez, szent ügyünkhöz való hü, szilárd ragaszkodás, 
küzdés a legvégső áldozatig ad szép jelent, biztosit tartós 
jövőnkről. 

S mi mégis elveinkben lazák vagyunk, háttérbe en-
gedjük magunkat szoríttatni, meggyőződésünkhöz szigorúan 
ragaszkodni szégyellünk, mosolygunk, enyelgünk, hizelgünk, 
miért ? . . . hogy X tekintetes úrral kezet szoríthassunk, 
vele egy éjszakát átvirraszthassunk. Mily megtiszteltetés ! 
— Oh ök megtisztelnek bennünket, s mi több, ők ennek 
fejében nem is k ívánnak tőlünk valami realitást, ezt ők 
Iczigtöl fogadják el csak, midőn az évek után történendő 
gyapjuszüretre előlegez. Oh ők nem oly követelők irá-
nyunkban ; ők eszmékkel, elvekkel is megelégesznek ; s mik 
ezek ? kézzel meg nem fogható haszontalanságok, olyas 
valamik, mikkel sem egyik sem másik nem veszt, hadd tel-
j ék nekik kedvök bennünk ; hisz ők ezért annyira megtisz-
telnek bennünket, hogy még a jövő országgyűlésre követet 
választani is megengednek, — nemcsak, hanem hogy az 
országgyűlési padon mellettük alhassunk, is elnézik. Mily 
nagylelkűség ! . . . 

Néha néha nagylelkűségnek mondatik, midőn jogok, 
követelések figyelembe vétetnek s teljesíttetnek. Hanem mi 
elég szerények vagyunk e nagylelkűséget el nem fogadni. 
Nem kívánjuk, hogy a haza dolgaiba beleszóljunk, megbízunk 
bennök, hisz ők is meg vannak keresztelve, buzgó apák sar-
jadéka i , a reciprocitás elvéhez szigorúan ragaszkodnak, be-
csületes emberek, szeretik az egyházat, mit ennek szolgái-
hoz, való lebocsát hozásukkal tanúsítanak. Kegyeskednek 
egy-egy toast-ot is mondani a magyar papság hazafi-
ságára , mert hisz különben honnét vennének a nem-
zet tanulói lázas, a haza reményei hol vennék az al-
kalmat megtanulni — az egyházat rágalmazni. S mi 
oly szelídek vagyunk, hogy mindezt elhiszszük ! . . Oh 
mi tulszerények vagyunk, az érdemet mindenkiben elismer-
jük és méltányoljuk, a rágalom-képességet is — érdem-
nek tekint jük. Nem, mi az alkalmat is, hol érzelmeinket, 
jogainkat az egész haza szine előtt nyilvánithatnók — 

kerüljük. Minek az országgyűlésen a pap, maradjon honn, 
a haza dolgaihoz semmi köze, munkálkodjék csendben hivei 
között, misézzen, vecsernyézzen, szónokoljon — a haza dol-
gairól ? Isten mentsen ! Mily scandalum szent dolgok kö-
zé profán tá rgyaka t vegyiteni ! Hisz az egyház s haza in-
compatibilis elemek ! Vannak k ik ekkint beszélnek, ujjal 
tudnánk reájok mutatni. Vannak oly gyermekek is, kik ha 
édes any juka t gyaláztatni hallják s lá t ják, noha tud ják , 
hogy a küzdtéren állva győzedelmeskednék : bevonszolják, 
e l zá r j ák , hisz a meggyaláztatástól megmentet ték. Lám 
mennyire tisztelik ! Mit törődnek ők azután azzal, hogy a 
tudat, erősnek lenni s nem harczolhatni, a győzelmi babért 
fejünk fölött lebegni látni, de föl nem tehetni, mily kinzó ! 
Epekedhet ik a magányban, emésztheti magát, ők a hü gyer-
mekek megvigasztalják ö t ; — fognak misézni, veesernyézni 
s szónokolni. Mily dicséretes ! Igen kötelességünk buzgó 
megtevése mindig dicséretes. Csakhogy napjainkban a kö-
telesség teljesítésének meghatározását, annak határát , végső 
fokát, igen relatív értelemben szokták k imuta tn i ; hanem 
jól jegyezzük meg, hogy a pogánylcorból ránk maradt rege 
szerint a leány is, ki éhhalálra elitélt a tyjá t tulajdon emlőjé-
vel táplálta, hasonlókép nem tett egyebet, mint kötelességét 
teljesítette. Sapienti sat. — 

Még valamit. Arra nézve, váljon az egyházi szónokok-
nak szabad-e a politikába beleavatkozni ; a „Religio" 1862 
évi 36 sz. a , ,Kreuzzei tung" után, egy protestáns lelkésznek 
következő szavait idézte, melyeket jelen körülményeink 
között föleleveníteni, nem fog ártani : 

„Az mondatik, hogy az egyházi szónokok, ne avat-
kozzanak a politikába ; és ez igaz ; ha a politika alatt a köz-
ügyek fölötti vélemény értetik, mely ilyen is lehet, olyan is. 
De ha az forog fönn, hogy nyilvános gyülekezetekben tar-
tott beszédek, vagy ujságlapok és iratok által oly vélemé-
nyek terjesztetnek, melyek lerontják azt, mit a szentirásban 
foglalt isteni ige és hirdetése épit : minden egyházi szónok-
nak kötelessége a hamis próféták ellen oly módon, mint azt 
hivatala megengedi, egész erélylyel föllépni. Ily hamis pró-
fé ták azok, kik hirdetik, hogy a házasság nem Istentöl ren-
deltetett, hanem csak polgári szerződés ; hogy a szülők en-
gedhetik vallástanítás nélkül gyermekeiket fölnőni; hogy 
mindegy, akárminő vallást követ valaki ; hogy az alattva-
lóknak az elöljárók iránti kötelességeik nem az Isten, hanem 
csak az emberek rendeletén alapulnak, hogy az, mit a több-
ség akar, mindig az igazi és jogos. — Ezen és hasonló tanok 
ellen föl nem szólalni, azokat meg nem czáfolni, homlokegye-
nest ellenkezik az Isten igéjének hirdetésére hívott lelkész 
lelkismeretével." 

Mladoniczky lgnácz. 
COCHINCHINA. Hué sept. 17-én. (Bemard apóst, 

küldér levele az északi Cochinchina helyettnökéhez.) Nagy-
ságod elutazása után nem sokára a királyi tartományban 
roppant összeesküvés történt, melynek áldozataiul én és ke-
resztény testvéreim szemeltettünk ki ; azonban az Isten ir-
galmassága megmentett minket, és amint tenni szokta, a 
roszból is jót hozott ki. Ezer hála neki érette! Ezen összees-
küvés főczinkosai voltak azon körülbelől 4000 Írástudó, kik 
a fővárosba vizsgatétel miatt gyülekeztek; azután a hercze-
gek fele, néhány büszke mandarin, és végre azon számos 
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tönkrejutott, fenhéjázó emberek, kiknek száma, mint tudni 
tetszik, nem csekély. Tervök volt elveszteni az európaiakat, 
•es a keresztényeket mind egytől egyig. Ha a király tenni 
engedi őket, utána hasonlót kisértettek volna meg a többi 
tartományokban ; lia pedig ellenkeznék terveikkel, nem cse-
kélyebbről volt szó, mint őt megfosztani trónjától, és ebbe 
Phu-Buc fiát ültetni, egyet a három főherczegek közöl A 
szerepek ki voltak osztva, egyik szedte volna a harczra ké-
szeket, a másik a felkelést vezette volna, a harmadiknak 
teendője volt a város kapuit megnyitni stb Hogy biztosabban 
érjenek czélt, a tartomány minden rablóit siettek megnyerni 
borral, pénzzel és a zsákmány reményével. Ugyanakkor a 
tanulók az Írástudók föliratot intéztek ő felségéhez, melyben 
a királyságot sújtó bajokat a keresztényeknek és idegenek-
nek róják fel. „Ideje volna — mondják — a bajt gyökeresen 
kiirtani, bolondság volt csak egy perczig is bennök bizni (az 
európaiakban), gyalázat tűrni a csúfot az idegenektől, jobb 
meghalni." 

Végre feladták, mint az európaiak által megvesztege-
tetteket azon három mandarint, kik követiminőségben men-
tek Francziaországba. Ha meg nem hallgattatnak, — avval 
fenyegetödztek — nem fognak examentet tenni, mert ezen 
esetben más dolguk leend. Azonnal szétmentek a tartomá-
nyokba, hogy izgassanak a. keresztények, és eshetőleg a fe-
jedelem ellen. E czélra ismételték a régi rágalmakat elle-
nünk, ujakat tevén hozzá, p. o. hogy nagyságod nem is ment 
Francziaországba, hanem a kikötőtől nem messze kiszállott, 
hogy a hegyekben összegyűlt fegyveresei fölött szemlét tart-
son, hogy növendékpapjaink is, kik eltűntek, hadgyakorla-
tokat ta r tanak; templomaink tömve fegyverekkel és lőkész-
lettel, hogy ujszerkezetü faágyúink volnának, stb. Ami leg-
meglepőbb, az azon hiszékenysége a népnek, mely nem 
kételkedett az állítottak valóságán. A berezegek is írtak a 
fejedelemnek kevélységünket bepanaszolandók. „Jobb lenne 
— mondák — a királysággal együtt elveszni, mint megaláz-
kodni eme európaiak előtt; kiknek még vallásszolgái is tür-
hetlenül büszkék." A szegény király igy körülvétetve eleinte 
azt Ilivé, miszerint a vádnak kell lenni mégis némi alapjának, 
és azért letette a tartomány főnökét, mivel eddig semmi je-
lentést nem tett, rendeletet bocsátott a mandarinokhoz, hogy 
összes községeinket vizsgálják meg. A herczegeknek jelenté, 
hogy mivel a mi életmodorunk és magunktartása őket meg-
alázni látszik, szigorún tiltva leend nekik és családjokbeli 
nőnek házainkat meglátogatni. A mandarinok a vizsgálatot 
megtartván bámulva látták, hogy mi szegények vagyunk, 
kik nem kívánnak egyebet mint a napi kenyeret megszol-
gálni, és Istent hitünk szerint imádni, templomaink pedig in-
kább fészernek illenek be, mint Isten házának. Meggyőzetve 
ártatlanságunkról,mégis csak később tettek erről bizonyságot, 
addig pedig ők is faggatták hiveinket. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Ha egy kath. főpásztornak atyai szava hiveihez némely 

nemkatholikus előtt botránykő lesz, azon nincs mit csudál-
koznunk, isteni Üdvözítőnk is volt petra scandali, meg is ta-
nított, mit tegyünk ily esetekben: sinite eos abire. Ily bot-
ránykő lett a bibornok herczegprimás főpásztori körlevele a 
mostani választásokról t. BallagiM. ur és az ő abauji leve-
lezője előtt. (Prot. 1. 46 sz. 12 nov.) Ilazafiatlannak, sőt több-

nek is még mondja, hogy a bibornok herczegprimás kath. 
képviselőt akar, mivel ez a prot. hazafiakat sérti. A herczeg-
primás körlevele igazolásra nem szorult, de t. B. M. urnák 
megjegyzései czáfolatot követelnek. Mióta lett hazafiatlanság 
kath. képviselőt akarni ? Nem sértő hazafiatlanság az, aki 
liazafiatlanságnak mondja, ha kath. képviselőt akarunk ? 
Kárát akarja-e a hazának, aki kath. képviselőre szavaz ? 
Ilazafiatlan-e a kath. képviselő? Sértésnek mondja t. B. M. 
ur, ha kath. képviselőt akarunk, nem gondolván, hogy mi-
dőn ezt sértésnek mondja, ő sért leginkább. A protestánsok 
minden nyereményeit a hazában kath. képviselők határoz-
ták, az ő kedvezéseikért kath. képviselők szónokoltak ; vi-
szonzásul most azt nyerik, hogy a prot. lap szerkesztője ha-
zafiságtalanságnak nyilatkoztatja, ha valaki kath. képviselőt 
akar. — Tapintatlanságnak is mondja, ezt akarni ; mi inkább 
tapintatosságnak mondanók, mivel ez által Ballagiféléknek 
ügyetlenül elfedett óhajaira történt a tapintat. — Különben 
tiltakoznunk kell az ellen, mit t. B. M ur a herczegprimás 
körlevelének sorai közé tói, mintha a bibornok a protestán-
sokat hazafiatlanoknak mondta volna; lehetnek ők jeles ha-
zafiak, senki sem vonja kétségbe; de a képviselők választá-
sánál nem a hazafiság van kérdésben, mivel a pusztákon lakó 
juhászbojtár is lehet jó hazafi anélkül, hogy képviselő lehetne 
hazaszeretete által; hanem az, hogy mi uton, mi módon akar 
valaki szolgálni a hazának, a királynak ? Lehet, hogy egy 
némely szolgálatot vél tenni a hazának, ha a kath egyház 
jogait tördeli, csorbítja, szavazatjával a törvényhozásban ta-
possa ; másik szolgálatot vél tenni a hazának, midőn e jogokat 
védi, föntartja. Mondja meg t. B. Mór ur, hazafiatlanság-e a 
haza közjavát a kath. egyház jogainak föntartásában ke-
keresni ? IIa ez nem hazafiatlanság, hazaelleni eljárás-e a 
képviselőben erre biztosságot keresni, hogy ugy fogja fel a 
haza közjavát, mint mink, kik választunk ? S nem a haza 
közjaváról fogant saját nézeteit keresi-e mindenki a megvá-
lasztandó képviselőben ? nem kiki keres-e a megválasztandó-
ban garantiát saját felfogásaira ? Azért, hogy ezt keresi, 
hazafiatlan-e, miután minden párt ezt keresi, s mikor keresi, 
hazafiatlannak bélyegzi-e ez által az ellenpártot, ^nivel nem 
ezen ellenpártnak emberét viszi, kiáltja,ajánlja ? És ha valaki 
előtt a religio is egyik a garantiák közöl, vétkezik-e ez által a 
haza ellen ? Mihelyt valaki a haza közjavát a kath. egyház-
tól nem tudja elszakítani, azonnal épen hazafisága által lel-
kismeretében köteleztetik eme garantiát a megválasztandóban 
számadás alá venni. Lelkismereti köteleségem oly férfire 
szavazni, aki a haza közjavát ugy fogja fel, mint én ; erről 
és nem másról szólt a herczegprimás, s mi a kath. embernek 
lelkismereti kötelessége a szavazatnál, épen a főpásztor kö-
telessége megmondani. — Igaz, prot. hazánkfiai ezt ki nem 
mondják; de a figyelmes észlelő előtt igen feltűnő, hogy a 
debreczeni vagy pataki collegiumot, vagy valamely superin-
tendentiát soha nem láttunk jó kath. követre szavazni. Ez tegy 
püspök sem mondta hazafiságtalanságnak ; első t. B. M. ur, 
aki hazafiságtalanságnak mondja, kath. képviselőt akarni. — 
Valóban, mink messzire értünk testvéri szeretetünkkel. És 
mondanók, megérdemlettük, kath. fiaink t. B. M. ur hazafi-
sága által az ország képviselőségében ostracismus alá fognak 
tétethetni. Ha kihívásról kell szólni, kihí az, aki hazafiság-
talanságnak mondja kath. képviselőt akarni ; lia botrányról 
kell szólni, botrány az, ha valaki másnak szavazati szabad-
ságán, mikor kath. képviselőre szavaz, megbotránkozik ; ha 
sértésről kell szólni, sért az, aki sértve érzi magát, mikor 
előttem, nem ugyan a kath. név, hanem „a kath. vallásosság" 
egyik garantia a képviselőben ; ha türelmetlenségről kell 
szólani, türelmetlen az, aki lelkismeretem parancsai szerint 
cselekedni, aki polgári jogaimmal, hogy saját nézetem sze-
rint válaszszak magamnak képviselőt, mennyiben tőle telik, 
élni nem enged. Nincs, nem is lesz, kath. képviselő, aki a 
pataki vagy debreczeni collegiumot katholisálni, vagy pedig 
alaptőkéjét a katholikusokkal felosztani indítványozná; de 
van képviselő prensator, s épen t. B. Mór ur az, aki a pesti 



egyetemet protestantisálni, sőt még judaisálni is, a fundus 
religionist pedig azokkal akarná felosztani, kik a fundus 
alapitóinak hitét, szándékát, czélját, forró vágyait, határozott 
akarat ját ha nem is babonának, de valami ilyesnek mondják. 
Képzelhetni, hogy ez által t. B. M. urnák üterére igen nagy 
tapintás történik. — Egyelőre — viszontlátásig ! 

Mennyey József a kalocsai képezde és elemi főtanodá-
nak igazgató tanára előfizetést nyit „Nevelés- és tanitástan" 
két kötetü munkájára, egy-egy kötetre 1 fttal o. é. „A magas 
kir. kormányszék által Ohler Károly négy kiadást nyert 
tankönyve szellemében, tehát határozottan és gyönyörűen 
kifejezett kath. szellemben szerkesztendő „Nevelés- és tani-
tástan" kidolgozásával bizatván meg, — igy ir a szerző ur, 
— a kedvencz foglalkozására tért nyerő férfiú örömével, 
elmélkedés, tanulmányozás után magát némi megállapodásra 
eljutottnak tartó szakférfiúnak önérzetével fogtam a munká-
hoz. Iparkodtam mindent, amit tudok és érezek, amit a nép-
nevelés ügyével foglalkozó tanférfiak lelkébe, érzületébe 
szeretnék átszármaztatni, egy műbe foglalni össze. Munkám 
két részből áll. Az elsőben a nevelésre, a tanügyszervezésére 
és vezetésére s a tanításra vonatkozó elvek és nézetek van-
nak előállítva ; a másodiknak tartalma : az egyes elemi tan-
tárgyak külön tanmódja, sok eljárási mintával, s a tananyag-
nak a tanodák osztályozására vetett tekintettel való beosz-
tása." — A főt. alesperestek, mint az elemi tanodák felügye-
lői, a plébánosok, káplánok, mint az elemi tanodának első 
működő tanitói, nem kételkedünk, üdvözölni, pártolni fogják 
e munkát. 

Az esztergomi zsidó község hálaföliratot nyújtott be a 
bibornok herczegprimás ő eminentiájához azon halhatatlan 
érdemekért, melyeket ő eminentiája a fiatal nemzedék ne-
veltetésében szerzett magának. Örömmel olvastuk ezen há-
laföliratban Krisztus Jézusnak szavait : „sinite parvulos ad 
me venire;" s ha ezen szavakban oly tekintélyt ismer fel a 
zsidó község, miszerint azokat 19 század múlva egy ma-
gyarországi herczegprimás előtt is, mint kötelező törvényt 
emliti ; nem tudjuk hogyan vonhatja ki magát ama zsidó 
község azon törvény alól ? De legyen bár csak phrasis azon 
idézet a zsidó község ajakán ; Heine, zsidó, hamburgi ban-
kár nem vette puszta szólamnak a kath. irgalmasnénék ál-
dásos működését, hanem 2500 porosz tallért alapítvány gya-
nánt tett le nálok héber vallású szegény betegekre ; a ber-
lini kath. kóroda is 10,000 tallérra rnenö alapítványt bir az 
ottani héber vallásúak részéről. A zsidók mindenütt bizoda-
lommal viseltetnek a kath. intézetek i ránt ; talán az eszter-
gomiak sem maradnak el pénzerejükhöz mért alapitvány-
nyal az oda bevezetett irgalmasnénék házi tőkéjök gyara-
pítására. 

Azon nemkath. magyar lapnak, mely az anconai püs-
pökről irta, hogy híveitől a cholera ideje alatt elfutott, má-
sodik válaszul írjuk, mit tett meg Antonucci püspök és a pap-
ság e nemben. Mihelyest a cholera kiütött, a püspök azonnal 
Milánóból, Parmából, Bolognából szeretetnénéket hozatott, a 
házaikból kiűzött szerzeteseket meghívta, mivel saját papsá-
gát ennyi szolgálatra, mennyit a cholera igényel, elégtelen-
nek látta. A betegeket ő ugy látogatta, mint bármelyik se-
gédlelkész, szóval és saját példájával erősítette papjait a 
hősies önfeláldozásban. Nem elég. Látta a szüléktől megfosz-
tott kisdedeket, papságával együtt 10 árvát 10 évre magára 
vállalt, kiknek eltartására, nevelésére ő évenkint 100 scu-
dot, a káptalan 50 scudot, a papság 45 scudot biztosított, 
ami még hiányozni fog, azt a jó lelkek adományaiból fogja 
gyűjtögetni. A mennyország kapujáig kisérte a szüléket, 
nevelteti az elhalt szülék árváit. Jutalma az égben ; de ezen 
jutalmat egy nemkath. lap, a mások gonoszsága által koholt 
hírek terjesztésével gyarapítja. Diligentibus Deum omnia 

cooperantur in bonum. Omnis malus aut ideo vivit, ut corri-
gatur, aut ut bonus per illum exerceatur Becsületes szerep, 
aki épen ezt választja. 

Megjelent „a legfönségesebb Oltáriszentség folytonos 
imádására és a szegény templomok felszerelésére" alakult 
pesti anyatársulat 1864—1865 nov. 6-ig menő hatodévi tu-
dósitvány; melyben az Oltáriszentség imádásáról, a templo-
mok feldíszítéséről szóló épületes elmélkedés után, köszönet 
mondatik mind azoknak, kik a társulatnak bárminémü leg-
csekélyebb szolgálatot is tettek;közöltetik az Istenben elhunyt 
tagok névsora, s ajánltatnak a társulatba bekebelezett papok 
szentmiséibe; a bevétel 6236 frt . 51 kr. ; a kiadás 5584 frt. 
49 kr. ; a pénztárban maradt 652 frt . 2 kr. A folyó évi ki-
állításra kitett tárgyak sorozata után megemlittetnek a püs-
pöki megyék és templomok, melyek a társulat által segé-
lyeztettek, ugyszinte a tárgyak is, melyek a szegény tem-
plomoknak adományoztattak. Erre nézve örülünk, hogy a 
görög egyesült megyék templomait is látjuk a segélyezettek 
között; s kívánjuk, bár testvéreink között is mindinkább 
terjedne eme társulat. — Végre az ügymenet könnyítésére 
nézve figyelmeztettetnek a plébánosok, hogy folyamodásai-
kat, kerületi esperest urnák bizonyításával ellátva, még ka-
rácson előtt küldjék be a társulati elnökséghez, s tüzetesen 
említsék meg, mily tárgyra van templomaiknak leginkább 
szüksége ; a levelezés a postán bélyegmentes. 

Sartorinál Bécsben Dupanloup püspök halottas beszédje 
La Moricière tábornok fölött német fordításban, egy előszó-
val, megjelent ily czim alatt : Der General des h. Stuhles. 

A német protestantismus igen termékeny . . a sectákban. 
Annyi raj t bocsátott már ki, hogy számát sem tudni, s az a 
baj, hogy egyiket sem tagadhatja ki háztetője alól. Berlinben 
,Cogitanten' secta alakult Löwenthal Ede alapitó alatt, aki 
előbb egy könyvet irt : ,Eine Religion ohne Bekenntniss.' O 
,cultus magister'-nek hivatik ; van három ünnepük egy év 
folytán, mindeniken jól enni inni, az istenitisztelet gyanánt 
fordul elő. Ez közköltségen történik. Halottjaik arczát viaszk-
kal mázolják be. Van cultus praesidiumok, melyben nők is ta-
gokul választatnak. A ruha meg van szabva. A cultus ma-
gister 5 ujnyi magas kalapot tartozik viselni széles karimá-
val, öltönye térden alól ér, elől hátul három csillaggal dí-
szítve, gallérján pedig aranyhímzéssel. A praesidium fekete 
selyem biretumot hord. Eddig 12 tagja van a sectának. Ein 
Narr macht zwölf Narren. 

A párbajok borzalmas képet nyújtanak a mai vallá-
sosságról, erényességről, műveltségről. Bruxellesben a had-
ügyminister vivott, perbe fogatott, vétsége a senatusban 
tárgyaltatott. Algierban Deligny ezredes párbajban esett el. 
Berlinben Bismark ministerelnök, Roon hadügyminiszter 
kihívást tettek ; a franczia törvényhozó testületben Bethmond 
képviselő Didier képviselőt kihívta. Mintha csak vadak kö-
zött élnénk és ez a legmagasabb körökben, és azoknál kik-
nek kezében vagyonunk, szabadságunk, életünk van letéve ! 
A democraticus műveltség syllabusának egyik pontja a párbaj. 

Londonban uj székesegyház építésére gyűjtenek pénzt. 
Egy névtelen 2000, Campden 1000, Fielding 1000, Tasker 
1000 fontot írtak alá; eddig 15,000 font van aláirva. Az uj 
székesegyház London nyugoti részén, Westminster város-
részben, közel az alsóházhoz, közel a westminsteri apátság-
hoz, a város legfényesebb részében leend, azért sok pénz 
kell reá. De fortis est ut mors dilectio, dura sicut infernus ejus 
aemulatio 

Kegyes adomány. 
W . D. BB-ből péterfillér 5 fr . o. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr, o. é. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
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Pesten, november 18-án. 41. II. Félév. 1865. 
TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudó-

sítások. — Irodalom. Vegyesek. 

Rölcsészeti nézetek. 
IV. 

Az a n y a g e l v i s é g a l é l e k t a n é s m o r a l 
e l ő t t . 

2. A szabadság lényegesen a szellem attribútu-
ma. Az anyag bármennyire Meresztve, megszitálva, 
megpárologtatva és finomitva legyen, szakadatlanul 
a törvénynek rabszolgája, mely kormányozza, oda 
van kovácsolva a fatalitás jármához. Anyagivá tenni 
az embert annyi, mint őt a szabadság dicsőségétől 
megfosztani, mert a materialismus magában foglalja 
a fatalismust, s ha nem is vallja be, valósággal azt 
mondhatja a fatalismus: én vagyok a materialismus 
elsőszülöttje. Az anyagelviség, ha kérdik, hogy bi-
zonyos ember ugyanazon perezben, midőn valamit 
akar, váljon akarhat-e mást is ? azt feleli : hogy 
aszerint, amint egyik vagy másik koponyabeli fun-
ctio túlsúlyra emelkedett, tehát az anyagi erőnyo-
mása határozza meg szerintök az akarat elhatározá-
sait. Ezen szabadság zászlóját lobogtatja a materia-
lismus a lélek romjain, miket még el nem birt 
porlasztani. „Ez a világ — úgymond— a szükség-
szerűnek fokozatványa; egyetemes mechanismus." 
Szerintök a valóságban nincs egyéb, mint tények, 
melyeket szükségszerű viszonyok kötnek együvé, 
és mind e tények a szükségesség erejével jőnek elő, 
mely őket kormányozza. Egymás mellé állitva két 
viszonyitott tényt, szükséges, hogy az egyik előte-
remtse a másodikat, a meleget viszonyba helyezve 
a vassal, szükségszerűen következik, hogy a vas 
felolvadjon; igy van ez más tüneményeknél, ilye-
nek az élet minden működései. Az élet a vég (ered-
mény), a működés az eszköz. Az élet szükségszerűen 
előhozza a működést, valamint a definitio előhozza 
a következményeket; tehát mindenütt csak a szük-
ségszerűség dönt. 

Ha ezen rendszer, mely szerint mindenek szük-
ségszerű viszonyban mozognak, merőben az anyagi 
világra határozódnék, bizar szójárásnak mondhat-
nók, ámde ez aczélfogóját, a kényszeritő szükséges-
séget kiterjeszti minden élőre, magára az ember szi-
vére, a physical és erkölcsi világra egyiránt, a kü-
lönbség szerintök csak az, hogy az erőirányzatok 
oly szabatosan meg nem határozhatók a második-
ban, mint az elsőben. Az erkölcsi érzet és erkölcsi 
tehetségnek súlya és nyomása fokozatos, csakhogy 
nem mérhetők meg ugy, mint a suly és nyomás. Az 
erők, nagyság, mennyiség ugyanaz, és mindezek 
ugyanazon elkerülhetlen szükségesség szerint mű-
ködnek. — Lehetetlen, hogy nagyobb vakmerőség-
gel lehessen ilyen szörnyű hibákat szélnek ereszteni; 
főképen most, midőn minden a szabadság után óhaj-
tozik, e rendszer pedig valóságos gunyorral emlé-
kezik róla. Ezekután a hős, a bölcs, a történelem 
valóban fölösleges, hisz minden határozott vaktör-
vény szerint történik. Az ember — ugy mondják 
— járókelő theorema. Az erő — az ő nyelvökön — 
syllogismus, mely mozog, a hős olyatén mechanis-
mus, mely kiterjeszti karjait, „hogy megértsük, 
meg kell tekinteni a gépet, a vérkeringés módját, s 
inainak rezgését." Ilyképen a történet-irás egy uj 
és könnyű módja találtatott fel ; csak megismerni 
kell valamely nép organismusának kiváló sajátsá-
gait és századokra tudod történetét; vagy vizsgáld 
meg az ősök koponyáját, s ebből kiszámíthatod. 
Első esetben — próféták lévén, fölöslegessé lesz a 
történet jövőre, második esetben a múltra nézve. 
Titus Livius mily haszontalanul pazarolta erejét ! 
egyszer megtalálva a formulát, magától folyt volna 
a történet, miképen axiómákból a geometria. Miért 
győzte le a mindenséget Róma? Mert az szükség-
szert! volt; és miért volt szükségszerű? mert igy 
volt ez megirva az első rómaiak velejében. A gond-
viselésnek és szabadságnak itt semmi tennivalója 
sem volt. A római ősök koponyatanából lehozott 
jövendő ezerszer biztosabb leendett a sybillai jósdák 
jövendőléseinél. Ez áll minden népre és emberre 
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nézve. Ez pártatlan összfoglalata a materialismus 
vallomásainak. Olvasóm valószínűleg régen nem 
olvasott ennyi badarságot, ez valósággal a tévely és 
hóbort egész gépezete, melyen minden kerék egy-
egy eszeló'sség. 

Mód nélkül haszontalan igyekezet azon gyür-
kőzés, mely által geometrikus rendszerükbe szeret-
nék tömni az egész mindenséget, sikertelenül töre-
kednek fatális gépezetükbe szabad akaratunkat be-
tömni. Személyi méltóságunk megvetéssel fordul el 
eme kísérletektől, melyekkel minket géppé akarnak 
aljasitani. Feledik, hogy a szabad erők, melyek az 
ember nagyságát teszik, természetűknél fogva elsi-
kamlanak a inechanica törvényei alól ; feledik, hogy 
erkölcsi életünknek vannak finomságai, ösztönszerü-
ségei, rögtöni elhatározásai, megfigyelhetlen kivá-
natai, miket a fatalismus utói nem ér, meg nem 
ragad, melyek szabad akarat hatalma és az előre 
nem látható önkénytes elhatározás folytán, a gép 
hatalmának, a számítás szigorának ellenállnak. Ott 
hol az emberi személyiség élete teljével és tehetsé-
geinek birtokával letelepszik, ne próbáljátok alkal-
mazni gépies erőiteket, az önkénytes élet szögmér-
tékes theoriáit szétzúzza a szabad elhatározás, és 
fatalistikus tudománytok, mechanicus bölcsészettel 
együtt örökre megvetés tárgya leend minden valódi 
bölcsész és éltünk igaz ismerője előtt. Szabad elha-
tározásom mellett eme kényszerités oly badarnak 
látszik, hogy nem érdemli a czáfolat tiszteletét. A 
közérzék hangos rikoltással szól ellene: pusztulja-
tok oh rendszerek, melyek megbecstelenitenek ben-
nünket s porba aljasitnak. A dicsőségében megsér-
tett emberiség fölkiált: nem elég, hogy állatok közé 
soroltatok, még az kellett, hogy lelkemet is, mint a 
tei'emtés végső moleculáját, a mechanica törvényeibe 
lebilincseljétek. Nem volt elég, hogy orangutángnak 
tegyenek, még lejebb szállitottak a gép erői közé. 
Szánalom és megvetéssel tekint e rendszerekre és 
tovább megyen. 

De nemcsak szabadságunk vész el emigy, ha-
nem kialszik vele minden erkölcsösség. Ugyanis a 
szabadság valamint első föltétele: ugy legfőbb tör-
vénye is az erkölcsiségnek ; kezdődik és végződik a 
szabadsággal, vele együtt kihal minden erkölcsiség. 
Lát tuk az anyagi erők rendszerében, hogy az egész 
ember minden tetteivel fatális erők eredménye, egyes 
kerék a nagy átalános gépezetben ; tehát daczára az 
öntudat hangos szavának, mely válogat a teendők 
sorában, mi magunk is gép lévén, kitűzött erőktől 
hajtatunk. Ugyan mit csináljunk akkor a jó és rosz 

elnevezéseivel?! Minden ami van, azért van, mert 
lennie kell ; és aminek lennie kell, jó egyszersmind, 
mert másképen nem lehet. Azon vonal, mely az em-
ber szivében elválasztja a jót a rosztól, elenyészik 
eme borzasztó tévely közeledtére, mely az erkölcsi 
világban sűrű setétséget oszt. Ekkor haszontalan az 
erény és bűn elnevezés. Eddig ez két ledönthetlen 
szobor volt az emberi szivben, az egyik szépséggel 
koronázva, s az Isten visszfényét hordva magán ; a 
másik tetézve utálattal, előtükrözve a Sátán ragyo-
gását; e két halhatatlan typus az anyagelviség ko-
rában egyszerű productumok, mint ásványi vagy 
növényi termények. A bün és erény — mondják 
ők — csak oly productumok lőnek mint a czukor 
és vitriol. Tehát nincs többé erény sem bün, hanem 
hozzáadhatjuk, hogy többé igazság — justitia — 
sincsen. Nem lesz egyéb igazság mint a hatalom, 
nem egyéb jog az erőnél. Lex justitiae nostra forti-
tudo est. Az igazság nem többé egyenlet valamely 
szabad lény és változhatlan szabály közt, mert nincs 
sem változhatlan törvény sem szabad akarat, nincs 
más egyenlet, mint mely az anyagi erő és gépi ha-
talom közt létezhetik. Es akkor mindaz tulajdonom, 
amit megkaparithatok, jogom van mind azt meg-
tenni, amit birok, javaim örökségem határát csak az 
erő alkotja, amely visszalök, vagy tovább menni 
nem enged. Ekkor nincs szükség sem jutalomra sem 
büntetésre. Jutalmat nem érdemlek meg, mert szük-
ségszerűen cselekedtem amit tettem ; mert csak any-
nyit érdemeltem jóságos cselekedetemmel, mennyit 
a ló, ha szántott, a fa, mely gyümölcsöt hozott, vagy 
a sajtógép, mely kilökte e nyomott ivet. Jutalom 
érdem nélkül ellenmondás, s érdem szabadság nél-
kül az elsőhöz hasonló badarság ; egymással sok-
szorozott fonákság. És mit akarnátok büntetni szük-
ségszerű elhatározásaim és kényszerítő hajlamaim-
ban? Mi is a bűnösség még? a ti tekintély tek? törvény, 
jog ? ezek merő szavak. Hazudtok, vétket tulajdo-
nítva nekem, s midőn büntetni akartok, iróniával 
tetézitek. Öntudatom nem vádol, nincs jogotok bün-
tetni. Bűnöm belső erőim eredménye ; ha eme gép 
kattogása kedvetek ellen van, szüntessétek meg. 
Megtámadhattok, de büntetési jogról ne beszéljetek. 
— Ezen szavaknak emberi nyelven, az emberi ész 
előtt nincs értelmök; vad állatok és bolondokkal 
igaz igy kell bánni, hanem józan, felvilágosult em-
berek, hogy eme deductióktól nem riadnak vissza, 
csak azt mutatja, hogy a ker. tanok elvetése után 
sürü setétség fogja el az emberi elméket. Hiszen ily-
képen a véres forradalmak, politikai bűnök, emberi 
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hecatombák, népek kiirtása a társadalom cataclysmusai mind 
szükségszerű dolgok. Már most tudjuk tehát, mi az atheis-
mus végeredménye, a szellem, a szabadság, lélek- és erkölcs-
tan elrontása és a társadalmi halál. (Folyt.) Zádori. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége nov. 2-ról kelt határozatával Blásy József 

galgóczi plébánost a posonyi társaskáptalannál valóságos kanonoknak 
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . 

P E S T , nov. 16-án. Mikor Nagy Ignácz a megyei tiszt-
újítást, ismerten kedves élczeivel kisérve, vigjátékban meg-
írta ; mikor báró Eötvös József ur az egész megyei élet rosz 
kinövéseit ,Falu jegyzője ' czimü regényében előadta: senki 
sem vetette szemére a jeles hazafi Íróknak, mintha a nemzeti 
életet gyaláznák ; miután ép azon törekedtek, hogy ezen 
élet valóban gyalázatos ne legyen. A mi sorainkból, hiszszük, 
sem fogja senki kiolvasni, mintha az alkotmányos életet 
nem szeretnők, mintha minden hivatalnokot fölülről akarnók 
decretaltatni, midőn okulási szándékkal a végtehetetlenségre 
jutott romai életből egy választási napot imitt felhozunk, 
amint ezt Plutarchus, Cicero, Plinius, Vellejus Paterculus 
stb. ecsetelték. Nem a választás, sem a kinevezés jó vagy 
rosz a hazai hivatalokban; hanem a lelkismeretesség, vagy 
lelkismeretlenség az, mely a választásnál vagy kinevezésnél 
uralkodik, jó vagy rosz. Tudjuk , mennyi gyengédséggel 
tartozunk annyi évek után életre hivott alkotmányos életünk-
nek ; de miután a nm. tárnok ur nov. 6-án kelt körlevelében 
épen a választásoknál szokásos, 1861-ben nagy számmal elő-
fordult, ma is több helyen siralmasan előforduló erőszakos-
kodások ellen a főispányok felelősségét kötelezi le ; miután a 
magyar korlátnok elnöki levele a főispányokhoz, mely csak 
indiscretio által jöhetett napvilágra, teljhatalmat ad a hiva-
talnokokra nézve a főispányoknak, hogy ha netalán kine-
veztetésüknél tévedés történt volna, ez most kijavíttassák : 
nem tar that juk czélszerütlennek erről egy képet adni a mult 
időkből. História testis veritatis, magistra vitae tartatik. Mi-
kor a közhazafisághoz önérdek, dicsvágy, párturalkodási tö-
rekvés csatlakozik, az erőszakoskodás nem szokott elma-
radni. Angolország legundokabb az ő választásaival a képvi-
selőségre ; csak ur és koldus levén országos polgár, 
elkerülhetetlen, hogy a dúsgazdag puszta eszköznek ne 
tekintse a koldust, ez pedig örül, hogy mint eszköz dúsan la-
komázhatik minden választásoknál néhány napig. A válasz-
tás nem rosz, de az önérdek és a dicsvágy rosz, mely ez al-
kalommal gazdálkodik Az egyház szereti a választást ; haj-
dan a püspököt a papság a néppel együtt választot ta; ugy 
történt a pápa megválasztása is; de ismervén az önérdek, a 
dicsvágy erőszakosságait az egyház, tudván a sokaság gyen-
geségeit is, megtartva canonjaiban a választási elvet, a pápák 
választatását a bibornoki, a püspök választatását a káptalani 
testületre szorította, hacsak ez utóisóra nézve a concordatu-
mok másképen sem rendelkeznek. Legszebb a választási 
jog, nem ugyan mintha fejedelmi jog volna, miután fejede-
lemséget senkinek sem ád ; de aljasak visszaélései is. Cor-
ruptio optimi pessima : corruptio autem mors est. 

Lépjünk képzeletünkkel át a romai életbe a választás 
napján. 

Carthago, s Corinthus 604-ben bevétetett, Numantia 

617-ben ledöntetett, feltűntek Romában a Gracchusok. Ezek 
legnagyobb hazafiak voltak , nem mintha legüdvöseb-
beket aka r t ak volna a hazára, hanem mivel a nép, a közvéle-
mény őket olyanoknak tartotta. A főhatalom már a tribunus 
plebis-ek kezeiben volt, kettő három dictatori szerepet j á t -
szott; valóságos honvédelmi bizottmányt alkotott. A három 
között mindig volt egy fő, a legmerészebb, a legügyesebb, 
mikint Robespiere Marat és Saint-Just mellett, vagy Bona-
parte Napoléon a többi két consul mellett. Tiberius Gracchus 
hamar túl tesz tribunus társain, J) társa lesz Cajus Gracchus, 
ez uralkodott mint császár. 2) 

A Gracchusokat egy sikeres lázadás megdönti, mikint 
Robespierret, Opimius consul a közhaza j ava helyett pártos 
boszut keres. 3) E g y consul gyilkolja vagy száműzi a má-
sikat, 4) Cinna fegyveres erővel megy Roma ellen, mindenki 
nyereséges hivatalok után vágyódik, ezekre erőszakkal tör. 

J ö n a választási nap. A jelölt némely barát ja inak kí-
séretében póriasan öltözködve az utczára lép, megy végig, 
hódol a pórnak, mely neki fejedelmi hivatalt fog adni. Ha 
szokott gazdag öltönyében jönne a nép közé, a nép kiverné ; 
tisztelni kell a népet az ő öltönyében, mikint a juhász meg-
tiszteli a nyá ja t az ő kifordított bundájában ; tamquam unus 
e nobis, ez valósággal a mi emberünk lesz. Barát jai a város 
kapuján állnak, mikint Absolon, mindenkit, ki hetivásárra 
jön, megszólítanak, ami szükséges, arról baráti kézszoritások 
között felvilágosítják. Mindenki csak választásról beszél. A 
népet oktatni, az állami ügyekbe beavatni ke l l ; mihelyt sza-
vunkra hallgat, s velünk tart, nem lesz érettebb nép a sza-
badságra ; de ha a hitegető ellen a nép saját eszén akar 
járni, például, ha olyan világosította fel öt, aki nemcsak a 
választás előtti napokban, hanem a betegségben, minden 
ügyben bajban fel szokta keresni a népet, aki vele éli az 
örömnek vagy a szomorúságnak napjait, aki valóban a nép-
nek szolgál minden nap, nem pedig saját érdekeinek szol-
gáltat ja a népet ; akkor e nép buta, éretlen, melyet ugy kell 
felvilágosítani, hogy a nép legjobb bará t já t előtte erkölcsileg 
megölik. Kortesvezérek Romában is voltak, dúsan fizetve, 
nem forintosokkal, hanem ezeresekkel, s hozzá még nyuzói 
hivatallal ; mert egygyel, ha ez győzött, emelkedtek ezeren 
. . . a nép megfosztására. 

A jelölt a capitolium lépcsőin, a piaczon ácsorgott , j á r t , 
kelt a porticusok alatt, a városház oszlopai között, mindenkit 
ismert, néven szólitott. Ki nem volna megtisztelve a nép kö-
zöl, ha valamelyik nagy ur őt ismeri, néven szólitja ? Ismer-
tetni, nagy önmegelégedés. Megszólít egyet, beszél minden-
kivel, édes arczot vigyorogtat mindenki fe lé ; kiki barát 
előtte, kinek kinek tud nyájast mondani az illető bölcseségé-
ről, becsületességéről, hazafi szilárd jelleméről. Nincs haza-
fiatlan, nincs becsület nélküli, csak az, aki szóba sem áll vele. 
Egyiknek kezet nyújt , másiknak vállaira üt, harmadiknak 
kezét rázza, negyediket megöleli, ötödiket üdvözli, hatodikat 
vállon, arczon simogatja, hetediknek negédes szemrehá-
nyást tesz, hogy oly régen nem láthatta, nyolczadikat estvére 

' ) Plutarch. Gracchus, XIII , XIV. 
2) Veil. Pátere . II . 2. „Nihil immutatum, nil tranquillum relin-

quens." 
3) Bossuet, Disc, sur 1' hist. univ. I II . 7. — Veil. Pá tere . II . 7. 
4) Plut . Marius, XL. IV. 
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meghívja, kilenczediket megcsókolja, tizediknek nyakába 
borul, a többit követi néhány lépésre, ügyeit kérdezi, ügyei-
nek jó kimenetelét a közeledő jó választástól igéri. 5) Nincs 
pór, nincs szegény, mindur , mind barát, mind ölelni, csókolni 
való ember ; az osztálykülönbségek mind megszűntek ; csiz-
madia, utczai köszörűs, festő, czipész, fésűs, kivált korcsmá-
ros, mily kedves személyiségek ! a jelölt oldalán lépdel egy 
bukot t lángész, kit ma proletariusnak neveznénk, ki utczán 
töltvén egész életét, faluról falura kóborolva, mindenkit is-
mer, s mikor valaki még távol van, súgja : ez N. N. jön N. N. 
városból, faluról, földes ur, családos, fiait, leányait aka rná 
eladni, pere van, pénzt keres, rabszolgáival, szomszédjával, 
hitelezőivel baja van, stb. Mily csudaszerü emlékező tehet-
ség ! mily állami gondosság mindenről! aki mindent igy tud, 
arról is, kit soha nem látott! A jelölt mindent tud. Jó napot ! 
barátom ! tudom mi já ra tban van, itt a választás, mindenen 
segíteni fogunk. Prensatio illetékes szó, prehendere manu, 
hízelkedni, csúszni, mászni, hogy felemeljenek a capitolium 
halhatatlanságaiba.6) 

Ezt teszi a jelölt, ezt fogadott híveinek sokasága, ezt 
ma, ezt holnap, mig csak a választás napja el nem jön. Aki 
nem teszi, nem fog megválasztatni. A nép az ő szolgaságát 
néhány napi hódoltatások árán akar ja megvásárolni. A ne-
mes lélek visszaborzad a lélekkoldulás, vagy inkább lélekva-
dászat aljasságaitól ; de meg sem választatik az. Aki a hazá-
nak szolgálni akar , bizonyítsa be avval, hogy az utczai pór-
népnek szolgálni tud. Sylla könnyű szerrel akar t praetor 
lenni, bízott saját érdemeibe és jelességébe, nem ment a nép 
közé, nem ölelt, nem csókolt senkit, nem is választatott meg. 
A durva Marius, a választások előtti napokban egészen meg-
változott, csupa édesség lett. Legnagyobb udvarlója volt a 
népnek. A köztársaság 258-ik évei körül Servilius consul a 
pórok kezeit csókolta Cesonius, Cincinnatus, Paulus Emilius 
alatt, az afr ikai Scipio a nép rabszolgájának mondatott. Co-
riolan büszke tartással lépett a tömegbe, elvettetett ; mikor 
ölelkezett a néppel, nagy fegyveres erővel a capitolium ellen 
törhetett . 

De a választási nap megjött, a csapatok ügyes vezérek 
alatt állanak, külön külön helyen t ivornyáznak; éjfél után, 
k i hamarább? a fórumra sietnek, az utczanyilásokat elfoglal-
j ák , a forum bejárásait meglepik, a fegyveresek, tőrösek az 
első sorban, jön egy rabszolga, ha ez ellenpárt embere, le-
szúr ják, jön nagy tömeg lámpákkal, mivel még éjszaka van, 
utat tör a fölállított tömegen, leszúr sokakat, leszuratva veszt 
ő is sokakat, „helyet ! helyet !" ordítoznak, jön a pártjelölt 
néhány száznak holt tetemén keresztül a fórumra. (Folyt.) 

P E S T , nov. 6-án. Ki ne hallotta volna hírét a Wendek 
istenének, Rugiwit-nek, ki ne hallott volna hétfejéről, pallo-
sáról ? Ez jutot t eszünkbe, midőn dr. Schwarz programmját 
olvastuk. E programm Rugiwit-kint sokfelé tekint, sokat 
igér, az iparosoknak iparkiállitásokat, a szegényeknek kony-
hákat (Garküchen) kórházakat , hol ingyen gyógyítanak, 
(az irgalmasnénék szinte igy tesznek, miért nem ajánl ja 
azokat ? talán mert nem irgalmasok ?) A bort nem ivóknak 
vízvezetékeket, Terézkülvárosnak, hol választói laknak, vas-

s) Plutarh, Paulus Emilius, XI. 
6) Loudun, Les deux pagauismes, Vol. I. pag. 228. ed Paris . 1865. 
' ) Plutarch. Cato Utic. XLVII . 

utakat e külvárosban, a színészeknek nagy-opera-házat, a 
népnek mulató-helyeket, a tanítóknak mit ? ezt ir ja : „wir 
fänden nicht Lehrer in elenden Kammern, an der Seite der 
grambleichen Gattin, in der Mitte halbnackter, hungernder 
Kinder ." Továbbá mindenkinek valamit, midőn igy szól : 
„Die vollkommene Gleichberechtigung der Nationalitäten 
(törökökét is ?) wünsche ich nicht nur als Mensch und Christ, 
sondern auch als Patriot, und wenn dieses Ungarn, das so 
viel gelitten, auch heute noch nicht so gross sein kann, weil 
seine Einwohner in mehrere Confessionen getheilt sind : so 
sollen wir uns wenigstens mit ganzer patriotischer W a r m e 
bemühen, dass die Unduldsamkeit der Gemeinsinne der Nation 
nie hindere, dass sie seinem liberalen Fortschri t te nie im 
Wege stehe." A protestánsoknak azon kivánatát fejezi ki, 
hogy a superintendensek a felsőházba jöj jenek ugy szinte 
„die ausgezeichnetsten Veteranen unserer Wissenschaft und 
Kunst ." A felső-házba, építészek, szobrászok, archeologu-
sok, philologusok, botanikusok, chemikusok, festők stb. akar-
nának ; a minister candidatusoknak annyi ministeriumot, 
hogy egyik se bukjék meg, — a katholikusoknak, hogy az 
egyházi jószágokat nem bánt ják, a technikusoknak, mérnö-
köknek, építészeknek országos hivatalokat — a munkások-
nak Pest canalisatioját, Pannoniahidját, vasutakat ; lesz te-
hát munka ! S mindennek daczára csökkenteni az adót ! ta-
gadhatlan, Magyarország Eldorado lesz, mindenik megkapja 
azt amit kiván, ha dr. Schwarz Gyula lesz Terézkülvárosnak 
képviselője. — Bő anyag a Darázs tollára; hanem seipsum 
non judicat ullus, e programmot sem veszi a Darázs toll alá, 
mivel első tekintetre felismerhető, hogy dr. Schwarz Gyula 
urnák programmját az első betűtől az utóisóig Darázs irta. 
Azért felderítésül csak a chinai császár posztócsinálójáról 
írott mondát emiitjük. 

Ez megígérte, hogy oly finom ruhaszövetet készít, 
hogy azt csak az láthatja, ki erre az Istentől különös kegyel-
met k a p ; e láthatatlan finomságú posztó elkészült, a szabó 
nem látta, nem érezte kezei közt, — és emiatt lefejeztetett , 
mint ki nincsen Isten kegyelmében ; a másik szabó e bibor 
szövetet már látta, mert féltette fejét, el is készité s felölté a 
császárnak a ruhát, a ministerek szinte látták, csak hogy fe-
jük birtokában maradhassanak, maga chinai uralkodó pedig 
örvendett e láthatlan s nem érezhető r i tkaságnak. — E 
programm aequale avval a chinai posztócsináló programmjá-
val s kik azt mondják, hogy a programm keresztül vihető, 
bizonyára csak azt féltik, hogy nem tar ta tnak majd felvilá-
gosultaknak. Darázs. 

GYŐR, nov. 8 án. Küzdelmeink nagyok, keserűek, vi-
gasztalásul szolgál, hogy nem állunk magunk ; sorakoznak 
a jobb érzelműek, kezdik belátni a tátongó örvényt, melybe 
sodorni, — a veszélyt, melybe vezetni akar ják őket. — E 
küzdelmek közepette jól esik a léleknek egy nyugpontot ta-
lálni, hol a személyek velünk együtt éreznek s a t á rgyak jó 
hatású benyomásukkal föltünedeznek. 

A sz. László-fiók-társulat oct. 15-én tartotta gyűlésé t ; 
ujolag szóba jöt t sz. Erzsébet ereklyéinek hazahozatala ; 
szóltak lelkesen, lesz^-e eredménye? nem tudjuk, elérhetle-
nek után magunkat reménynyel kecsegtetni nem akar juk . 
Volt idő, midőn ily dologban a kezdeményezést kormányok, 
királyok tették s hatalmas szavukat siker koronázta. Nagy-



Lajos a velenczeiektől a békekötés egyik pontjában remete 
sz. Pál ereklyéit követelte s 1381-ben Budára el is hozatta. 
Később II. Lajos sz. Pál fejét hozatta Budára Prágából, hol 
az tiszteltetett. Ugyanily gondot tanúsított Mátyás király 
alamizsnás sz. János ereklyéinek országunkba való hozata-
lával. Ma a kormányok erre nem érnek rá, mert nem tudják 
vagy nem aka r j ák tudni, miáltal lehet az Isten áldását meg-
nyerni, ragaszkodó alattvalókat szerezni. 

Régebben történt már egy indítvány, mely szerint a 
fiók-egylet könyvtárt állithasson. A kezdeményezés meg-
történt, határozó választ várunk Pestről. E r r e nézve a fiók-
egylet egyik jámbor tagja, azon óhaját fejezte ki : hogy a 
társulat maradjon meg három kitűzött ezéljánál. Tehát , ha 
tehet jük, hogy a társulat tagjai jó könyveket olvassanak, 
ahelyett engedjük őket a casinók s kölcsön-könyvtárak masz-
lagai között turkálni ? Reméljük, hogy az anya-társulat fog 
találni módot, mikint lehessen könyvtár t állithatni.*) 

F hó 4-én a sz.-Imre-egylet tartott gyűlést. Hallottunk 
szép fölolvasásokat ; örvendünk, hogy az erők, hol szabad 
idejök van, hasztalanul nem hevernek ; ez kezességül szolgál 
a jövőre. Szabadjon azonban egy valaki után növendék-pap-
ja inka t arra figyelmeztetni, hogy dolgozataikat kissé rövi-
debbre szabják s inkább arra ügyeljenek, hogy a theologia 
minél több ágából tör ténjenek fölolvasások. Ez által elérik, 
hogy többnek ju t alkalom magát művelni, de főleg, hogy 
időt nyernek, magukat a szónoklati szabályokhoz tartani, a 
kifejezések hangsúlyozására figyelni, az érzelmeknek kellő 
kinyomatot adni. 

Másnap a kath. legény-egylet helyiségein jö t tünk össze, 
hol a jó iparosok egyletük megalakulásának évfordulati nap-
j á t ünnepeltek. Örültünk, mert láttuk az érdeklődést, melyet 
a számos közönség megjelenésével tanusitott ; de még inkább, 
hogy a tagok szabad óráikat szivet, lelket nemesítő tanok 
betanulására fordít ják. Ezút ta l Kisfaludy Károlynak „A 
pá r tü tők" czimü színmüvét játszották. Ha meggondoljuk, 
hogy, mint az egylet elnöke magát kifejezé, a szereplők nem 
színészek, hanem csak iparosok ; ugy mindenesetre csak üd-
vözölhetjük ama szorgalmat, melyet mind a szerepek beta-
nulásában, mind szabatosan énekelt dallaikban tanúsítottak. 

Azonban a fő, ami ez ünnepély fényét emelte, mi a le-
gény-egylet katholikus jellegét leginkább kitüntette, volt 
ama kitüntetés, ama becses a jándék, melyben ő nmsga a 
bécsi pápai nuncius az egyletet részesítette. Ez sz. József 
öltönyének kis részecskéje, szép góth izlésü foglalványban, 
melynek talapzatán e szavak olvashatók : „Msgr Falcinelli 
Raab 15 Augusti 1865." Tudva levő dolog, hogy az emiitett 
napot ő nmsga magas személyével a legény-egylet helyisé-
geit is szerencséltette. Az eléggé meg nem becsülhető aján-
dokot ő nmsga áldásával tek. Lonkay ur volt szerencsés 
hozhatni. 

Végül főispányunk jellemzéseül megjegyezzük, hogy 
ő nmlsga e társulati ünnepélyeken, mint egyébkor, ugy ez 
alkalommal is megjelenni s azokat figyelmesen végig hall-
gatni szives kötelmének ismerte. 

Mladoniczky. 
KALOCSA, nov. 2-kán. Tetszett az Istennek tegnap 
*) A kölcsönkönyvtár felállítására nem szükséges sz.-László-tár-

sulat ; a társulat lelkes tagjai, mint polgárok, fölállí thatják azt. Szerk. 

estve a Miasszonyunkról nevezett nő-nevelő zárdából egy ik 
hü szolgálóját magához szólítani. Az illető (t. Maria Ste-
phana) nénike, hivatását követte hét évvel ezelőtt családi 
köréből Istenért nemes határozottsággal kiindulva, a leány-
neveléssel foglalkozó apáczák közé sietett, s azon szerencsé-
sek között volt, k iket e czélra nagyméltóságú főpásztorunk 
előre neveltetett. Ide érkezve öt évek előtt, azóta mint ta-
nítónő fáradhatlanul foglalkozott. Mult tavaszkor mellére 
tetemesebben gyengülve, a tanitástól fölmentetett, minda-
mellett a szünidőkben növekedett mellbaja. Azonban lelki 
ereje által a test is támogattatván, egész utolsó időkig ágyon 
kivül volt, és nyugodtan tekinté Isten rendeléseit. Sept. 
30-án szerzetesi fogadalmait megujitva, uj életet látszott 
kezdeni. A szentségekben a bevett szokás szerint részesült. 
S midőn oct. 23-án az utolsó kenet-szentségét éber s nyu-
godt lélekkel felvette, s hogy Isten őt e szentségben része-
sité, fölötte örvendett. Mindenszentek ünnepén reggel az 
Oltáriszentséget uti költség gyanánt nagy áhítattal vette. 
Délután állapota terhesedett, s estve 121|a órakor, rövid küz-
delem után kiadta Teremtőjének ajtatos lelkét. Kimúlása 
óráján maga magát segité jámbor fohászokkal, emlegetvén 
,Jézus ' ,Mária' szent nevét, s egyéb hasonló sz. mondatokat. 
Kimúlására következett halottak napja, melyben az egyház 
a holtakért oly sok áldozatot nyúj t be az Is tennek. Teme-
tése nov. 3-kán történt. Az idő kedvezett . Nagy sokaságú 
hivek állták a zárda előtti tért be, a hálás tanítványok és 
növendékek indították meg a menetet. A nap alkonyófélben 
volt, s leáldozó sugaraival világitá meg a menet útját , ábrá-
zolván Jézust , a mi világunkat, melynek fényénél mindig 
bizton járunk, s ha hiszünk benne, föltámadunk az életre. A 
temetőbe érkezve a fölkelő holddal találkozánk, ábrázolva, 
hogy a halál a föltámadás utja, s hogy a sír csak a természet 
adója Istennek, s út jába esik azoknak, kik a jobb hazát ke-
resik. Végződvén a szertartás, jó érzésű gyermekek font ko-
szorúkat aggasztottak a boldogult nénike sír-keresztjére, s 
az utóisók kik e sírtól távoztak, az iskolás gyermekek vol-
tak, kik hálaadójokat imában s könyekben róvták le. Ott 
aluszsza most a boldogult az Urban nyugvók álmát, s megad-
ván az Urnák a földi élet adóját, a sírból, melyben Jézus is 
feküdt, bizton várja a föltámadás napját . Jó érzésre mutat, 
hogy a szülők igen számosan voltak e temetésen, hálájok 
tanúsítására a jó tékony intézet iránt, valamint hogy a gyer-
mekek volt tanitónéjokat, ki érttök is hullatott könyeket, 
nyilt ragaszkodásukkal tisztelik meg Efölött az érdemes 
szabóczéh indittatva érzé magát, hogy gyermekeik iránt tett 
fáradságok elismerési tekintetből testületileg megjelent e te-
metésnél, miért őket Isten bizonyosan megáldja. A boldogult 
nénike átalában tisztelve volt mint szelid értelmes tanitónő, 
és több nyelvekben já r tas . Jeles tulajdonait leginkább házi 
társai ismerték, kiket szeretetével, tiszteletével, jó példájá-
val örvendeztetett . Kimultakor el lehetett mondani : boldo-
gok kik az Urban halnak meg ! Rövid idő alatt sokat 
tet t . Consummata brevi, explevit tempóra multa, plaeita enim 
erat anima illius. Életében munkás keresztény, iskolás-gyer-
mekeinek feledhetlen tanítónője, halálában példásan nyugodt 
szerzetesnő, társai előtt s a jó érzésű keresztények előtt tisz-
teletben marad, s poraiban áldott. Adj uram örök nyugodal-
mat neki, s porainak boldog föltámadást ! — 



K E C Z E L , nov. 1-én. A fák levelei hulladoznak, a dér 
megvette őket. A természet rendes folyása ez, hisz már ősz 
van. — A hitélet terén folytonos tavasznak kellene virítani, 
mert oda az Ur Jézus Krisztus szent szivéből kiáradó szere-
te t lángja elég meleget, a szentségek hét csatornáján foly-
dogáló mennyei harmat bő nedvességet ad. Azonban az in-
differentismus fagya oly jégkéreggel borítja el a láthatárt , 
hogy akaratlanul is megretten bele az ember, s elmegy 
egyet melegedni ahoz a tűzhöz, mely számunkra mindig 
é g . . . Hideg a világ levegője, komor lesz az ember kedélye 
benne. A harininczhat — 38 millió lelket számitó Austria a 
pápai kölcsön kötvényekből csak egy millió f rankig vásárolt. 
A kopogtató Péter atyai szavának melege nem képes a rideg 
közönyösség által elfagyasztott csiráit a vallásosságnak föl-
éleszteni. Azt várjuk-e, hogy hadd hulljék le a Panthéon 
ormáról a megváltás jele, dőljön le szentseges a tyánk t rónja , 
hogy aztán annál diadalmasabban emeljük a magasba ? . . . 
Nem könnyebb-e a már meglevő épületet fentartani, mint 
romjaiból felemelni ? Egyszer szól az Ur, et hoc ipsum non 
repetit, azért hodie si vocem eius audieritis nolite obdurare 
corda vestra. 

Vagy valami árnyékszülte asszonyos rémkiáltásnak 
vél jük a dolgot? — Ott az isteni biztosíték : portae inferi 
non praevalebunt ; igaz, de csupán arra támaszkodni Isten-
kísértés, melynek szomorú következménye is lehet. A ten-
geren vihar alkalmával a hasztalan teher kidobatik. Ha ösz-
szekulcsolt kezekkel nézzük a vihart, mi is a hullámokba 
temettethetünk. E g y képet láttam, hullámzó tengert ábrá-
zolt, hajó volt ra j ta , minden legénység nélkül s a hajó ár-
boczán ágy nyugodott, melyben egy gyermek aludt. Aláirva 
ez volt: ,Infelix securitas !' Sokban mi is igy vagyunk. Köz-
vetlenül nem a háborgó tenger, hanem a hajó van alattunk, 
s mi az árboczkötélen nyugton alszunk, mig a tenger hullá-
mokat hajt, örvényeket csinál, exsurge, qui dormis ! Péter 
utódja nyugodt, okult az isteni mester dorgálásán. (Máté 
XIV. 31.) Erös hullámok csapkodják a hajócskáját , mégis 
nyugodt kedélylyel szemléli a vihart, mert tudja, hogy Jézus 
vele van, ki a szeleknek és tengereknek parancsol, ki etiam 
rebelles compellit voluntates. Voltaire húsz évet igért csak 
a pápaságnak, VI Pius elfogatásakor örömujongva huhogták 
a baglyok, hogy VI Pius csak van, de lesz-e VII ? s ime van 
I X s lesz több is, mert Isten velünk, ki ellenünk ? Az Isten 
tesz, ő nem hagyja, nem hagyhat ja el a pápaságot, legfölebb 
csak aludni látszhatik a hajóban. Mi volna, ha a küzdésbe 
részt nem veszünk! Szerettem volna legalább egy alsóbb 
fokú kötvényt szerezni, de szegény káplánytól nem kerül . 
Azonban amint látom mások is já ru lnak kisebb összegekkel, 
legyen szabad hát fölkérnem,hogy az idezárt k é t a r a n y a t 
is csatolja a többihez. Bár ugy beszélnénk most is, mint 
Cambrainak halhatatlan érseke : „száradjon el kezem, s 
aludjék ki inkább életem, mintsem megtagadjam azt, akár 
ezerszer kiontani mint egy csepp vizet, az anyaszentegy-
házért ." 

Ezek után azonban nem veszek egy búcsút, hogy azon 
lelki örömről, melyben mult vasárnap (oct. 29) részesültünk, 
a ,Religio' olvasóit ne értesítsem. Sí gaudet unum mem-
brum, congaudeant et reliqua. Mult vasárnap ugyanis bizo-
nyos lutheránus leány belátván a vallásnak, melyben volt , 

meddőségét, az Ur Jézus drága vére árán szerzett egyedül 
üdvözítő anyaszentegyház kebelébe tért. Uluminare his, qui 
in tenebris et in umbra mortis sedent ! Erős a hályog a sze-
meken, a gyógyitó Bethsaidat fellelni nem engedi! még av-
val is rémitik szegény atyánkfiai egymást, hogy ha közülök 
valaki hozzánk jön, még a ty já t s anyjá t is meg kell tagad-
nia. Pedig itt tanul inkább érzőn imádkozni érettök. 

Tomcsányi János. 

COCHINCHINA. (Vége.) E g y éjjel rablók felgyúj-
tották d'anvani templomunkat , és házamat is felpör-
kölni készültek ; szerencsére a tüz nem fogott. Ugyan-
azon időben a király rokonai háza melletti hidat gyúj-
tották meg, és a keresztényeket vádolták a bűntény-
ről. E g y mandarin leánya, ki nem régen megkeresztelkedett , 
anyjával együtt kínoztatott, hogy hitehagyásra birassék ; mi 
azonban nem történt meg állhatatossága miatt. Engem is ha-
lállal fenyegettek. A pogányok gyűlölete irántunk tetőpontra 
hágott, olyannyira, hogy múltkor egy tisztességes ember há-
zába lépvén, ez távozásom után azonnal, elhagyta haj lékát 
mondván, miszerint jelenlétem által megszentségtelenittetett ; 
de azt gondolom inkább félelemből tette, hallván, miszerint 
minden ház, hová én beléptem, azonnal fel fog gyújtatni , 
valóban Duc-So faluban ez okból egy ház meggyúj ta tot t . 
Mit tehettem egyebet eme körülmények között, mint Isten-
ben bizni, s ide tova j á rva híveimet biztatni, hogy ime nem 
haltam még meg, de nem is félek a haláltól. Egyút ta l azon-
ban a főnökséghez levelet intéztem, feljelentvén az igaztalan 
vádakat , és tetteket, s a keresztények ártat lanságát védvén, 
támogatást kértem, a ki nem hallgatás esetében fellebezendő 
ügyünket . A főnök nem akar ta olvasni levelemet, mégis ké-
sőbb elhatározta magát két körlevelet bocsátani közre, az 
egyikben ajánlá a pogányoknak, hogy ok nélkül ne rágalmaz-
zák a keresztényeket , hanenffigyelemmel kisértetni óhajt ja 
őket mégis, és feladni, ha erre ok van. Ajánlá ezen kivül, 
hogy ne csúfoljanak, ha valahová mennék. A másikban a 
felvilágosodottabbakhoz fordul, hogy a jánl janak valami módot 
a keresztények és pogányok közti gyűlölet megszüntetésére. 
Látván, hogy levelemet a főnökségnél nem méltatták kellő 
figyelemre, a ministeriumhoz fordultam, hol iratomat jobban 
fogadták. Azt izentették innét, hogy ami történt , nem a ki-
rálytól, sem tanácsadóitól jön, hanem a sok gonosztevőtől, 
k iket nem lehetett féken tartani, hogy nincs félni valóm sem 
nekem sem híveinknek, s hogy őrizni fogják biztosságomat. 
Estve rendelet történt azok elfogatására, kik nekem roszat 
akar tak ; előbb kettőt, azután hetet fogtak el. Ezek fedezték 
fel a fennebbekben emiitett összeesküvést, a mandarinok bá-
multak, a király pedig boszonkodott. A hadügyér személyes 
biztosságom tekintetéből ajánlotta, hogy King-Long-ból tá-
vozzam, a király pedig kiáltványt adott népéhez, melyet a 
vallási szabadság hirdetésének lehet tekinteni,és mely roppant 
hatást szült Küldök belőle egy példányt annamita nyelven, 
nagyságod szives leend azt franczia nyelvre fordítani. A fe-
jedelem korholta a főnökség hivatalnokait, hogy meg nem 
hallgattak, és semmit sem tudtak meg az összeesküvésből. A 
főbünösök bezárattak. Az Írástudóknak vizsgát kell kiálla-
niok, s aki közölök a falukban hivatalos küldetés nélkül 
csavarog, tömlöczbe ke rü l Az alfőnök, ki egyike volt az 
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izgatóknak, tizenöt botot kapott. Nem ismerem még utód-
ját . Küldöm egyúttal nagyságodnak azon egyéneknek név-
jegyzékét, kiknek rosz véget szánt ö felsége, felismerendi 
ebben nsgod Isten uját, mert legtöbben fiai az egyház üldö-
zőinek. Az ki a forradalmároknak megnyitandó volt a város 
kapuit, hogy kikerülje a börtönt, megmérgezte magát. 

A félelem most a pogányokra ment át, mondják, hogy 
az ég hatalmas, hogy a keresztényeket szereti a király, és 
ez meg akar térni, félnek és nekünk békét hagynak. Hanem 
a gyűlölet irántunk nem szűnt meg. Nem érzem még magam 
biztosságban ; lehet, hogy estve órgyilkos fog megölni, vagy 
valamely gyújtogató, megfizettetve egy ellenséges főúr által, 
felgyújtja házamat. Istenre bizom magamat. íme nagyságos 
uram röviden, mi eddig történt , máskor többet. Tisztelő 
szolgája : Bernard atya ap. hitküldér. 

BERLIN, (vége.) — A közoktatási és cultusminister 
két rendeletet bocsátott ki, mely eléggé jellemzi közigazga-
tásunk részrehajlóságát. Az egyik azt rendeli el, hogy oly 
helyeken, hol protest, iskola hiányában a kath. tanodát pro-
testáns gyermekek is látogatják, ezek vallási oktatása költ-
ségeit a község tartozik fedezni. Ezen elvet azonban nem 
alkalmazzák viszont oly helyre, hol a katholikusok vannak 
kisebbségben. — Állítják, hogy Roggenbach a hires badeni 
minister lelépése azért történt, mert társai alkotmányellenes 
eszközöket használtak a katholikusok fékezésére. IIa ez 
igaz, szépen jellemezné Roggenbach urat. O szentsége al-
locutioja, melyben a szabadkömiveseket, és más titkos tár-
sulatokat kárhoztat, folyton foglalkodtatja a liberális sajtót 
Némethonban. A berlini lapok kérdezik, ha váljon Liszt 
Ferencz meg fog-e még egyszer jelenni a berlini páholyban, 
melynek tagja volt ? Nyugodtak lehetnek, Liszt nem fogja 
őket többé háborgatni jelenlétével, ő tudja mik az igaz ka-
tholikusok a szabad-kőmivesekre nézve, és viszont. Ugyan-
azon sajtó, mely a belföldi kath. irodalmi müveket, ha legje-
lesbek is, agyon szokta hallgatni, a külföldi kath. Írókat 
néha figyelemre méltatja, és jelesen a hires Vosser Zeitung 
elismeri, miszerint Keller urnák (franczia v. képviselő) „En-
cyclica és az 1789 i elvek" czimü müve ügyes védelme a 
pápai körlevélnek. 

IRODALOM. 
K é t k i s s z i n m ű . Wiseman Miklós bibornok ér-

sek után, a magas szerző engedélyével, forditotta Csiky 
Gergely. Ára 30. kr. o. é. — 

A második kis szinmű czime ez : ,,Szent Orsolya." Az 
öt jelenetből álló szinmű tárgyát azon történelmi esemény 
képezi, midőn a vandalok Galliában szenvedett egy döntő 
vereség után hazájokba tértek vissza, s utjokban Köln vá-
rost heves ostrommal bevették, szt. Orsolyát és társnőit ke-
gyetlenül meggyilkolták. — A hely szűke nem engedi ugyan, 
hogy több részletet közöljünk, mindazonáltal meg nem áll-
hatjuk, miszerint az Oakeley által irt és előhang gyanánt 
előrebocsátot versből az első versszakot ide ne igtassuk. 

„Mi e nyomor- s búteljes földtekén, 
Édes balzsam kinzott szivünk sebén ? 
Mi a fény, mely gyermekkorunk vezérli, 
S bús éltünket vigasztalón kiséri ? 

Mely a büntengerben romlatlan áll ; 
Mely tűrni készt, ha bánat száll reád, 
A fáradottnak bátorságot ád ; 
Mely megmarad, bár minden elveszett : 
Mondd meg, mi ez ? Az anyaszeretet." 

Megilletődve olvastuk e versszakot. . . . Valóban lehe-
tetlen szebben, meghatóbban ecsetelni az anyai szeretetet ! 
De ez csak kiindulási pontul szolgált a költőnek arra, hogy 
annál gyönyörüebben Írhassa le a b. Szűz Mária anyai szere-
tetét, kit az Orsolya-szüzek mennyben lakozó anyjakint akart 
szemeink elé állítani. — Ami pedig magát a szindarabot il-
leti, ugy hiszszük, mindent elmondottunk, ha nyiltan kimond-
juk : igy csak egy Wiseman Írhatott ! . . . De lássuk az 
egésznek lehető legrövidebb kivonatát. 

Orsolya, Berta és Etheldreda aggódva beszélik egy-
másnak, mily iszonyú pusztítások között közelednek a van-
dalok, mint semmisítenek meg mindent, mit utjokban talál-
nak, s mint gyilkolják meg minden irgalom nélkül a gyenge 
szüzeket, nőket, férfiakat, gyermekeket, sőt Isten fölkent 
szolgáit is. Bertha azonban erősen bizik Köln erős bástyái-
ban és a katonák vitézségében. Orsolya és Etheldreda nem 
titkolják félelmüket, egyébiránt, mondják, legyen ugy, mint 
Isten akarja ! Bertha a veszély nagyságát átlátva menekü-
lésre hivja föl őket. De már késő ! A vandalok már ostro-
molják a várost ; a Rajnát oly gondosan elzárták és őrizik, 
hogy lehetetlen kijutni a hajónak. Erre Bertha elkezdett 
keservesen sirni és panaszkodni, miért hagyta el szülőit ! 
most nem kellene oly ifjan meghalnia ! . . Etheldreda ellen-
ben egész lelkesedéssel beszéli, mennyire óhajtja, s alig 
várja a vértanúhalált. Orsolya pedig őszintén kimondja, 
hogy jobban aggódik Etheldreda elbizakodottsága , mint 
Bertha félénksége miatt. Orsolya ezen nyilatkozata mind-
kettőt bűnbánatra inditotta, azért bocsánatot kértek tőle, s 
kijelentették mennyire fájlalják, hogy a jó Istent megsér-
tették gondatlan nyilatkozataik által ; egyszersmind elismer-
ték azt is, hogy méltatlanok a vértanúi koronára. De ime ! 
Varburga közeledik hozzájok, mint rendesen, ugy most is 
imába merülve. Varburga senkit sem vévén észre, fönhangon 
beszélte azon jelenetet, melyet imádság közben elragadtatva 
látott, s fájdalmas hangon zokogott, hogy nem részesülhet-
nek a vértanúhalálban, mert egy közölök érdemetlen, ez pe-
dig nem lehet más, mint ő. Orsolya, Bertha és Etheldreda 
mitsem értettek az egészből, azért hozzámentek és kérték 
őt, hogy mondja el, mit látott. Varburga azonnal elbeszélte 
nekik, hogy nem tudja mi baja történt, de imádság közben 
mintegy elaludott, s az egen egy lovagot pillantott meg, ki 
arany ruhában volt és gyémánt paizst viselt karján. Vala-
hányszor a vandalok felé forditotta fegyverét, tüstént lan-
kadni kezdettek, s hátrálni kénytelenittettek. Majd ismét 
angyalsereg közeledett a lovaghoz, egész pálmaerdőt tartva 
kezeikben. Szent György, Angolhon pártfogója volt az, ki-
áltott föl Orsolya. De mondd tovább, mit láttál még ? és mi 
tör tént? A lovag, mondá Varburga, szomorúan kérdé tőlök : 
honnan jönnek és mit akarnak ? Ezek azt felelték, hogy 
pálmákat hoztak a szüzek számára. Vessétek el pálmáitokat, 
mondá a lovag, mert egy szűz habozik és fél a haláltól, azért 
a többieket is meg kell a haláltól mentenem, s fegyveremet 
a vandalok ellen fordítanom. Szégyen lenne Angolhon ne-
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vére, ba a szüzek közöl csak egy is nem halna meg öröm-' 
mel Jézusér t ! — Bertha ekkor felkiáltott : a bűnös én va-
gyok ! s kér te Yarburgát , hogy vezesse őt az oltár lépcsői-
hez, mert bűnbánóan bocsánatot akar Istentől kérni. Miután 
kiengesztelődött Istennel, s áldozatát bemutatta az oltár 
előtt, ismét visszatért Varburgával és Etheldredával, kik őt 
elkísérték, Orsolyához és áldását kérte . Még Orsolya áldása 
alatt térdeltek, midőn Margit azon jelentéssel jött hozzájok, 
hogy mindennek vége ! Az őrség fölkonczoltatott, a hős Ge-
rean elesett, testvéreink közöl már többen költöztek az égbe, 
a vandalok a városban dúlnak. Mire Margit az utolsó szót 
kiejtette, már hallani lehetett azon vad zsivajt és káromlást, 
melyek között a vandalok közelegtek a lak felé. Néhány 
pillanat múlva pedig szűz sziveikből kiomlott vér festette 
pirosra a földet. 

Ez a második szinmü rövid kivonatának gyenge rajza. 
A fordítás átalában véve igen sikerült. A nyelvtani szabá-
lyok helyesen alkalmazvák. A magyarság erőteljes, szép és 
gördülékeny. Azonban nem mulaszthatjuk el, hogy ne figyel-
meztessük a t. fordító urat, miszerint nem mindig helyes u j 
szavakat használni ; p. o. „látomány," ezt ugyan nem minden 
ember fogja megérteni, hogy mit jelent. — Ami pedig a 
szavak helyes leírását illeti, következőkre aka r juk figyel-
meztetni. Nem egyezik meg a helyesírás szabályaival az 
eféle : „szakgatni igaz ugyan, hogy a „szak-i t" igétől 
származik, de az mitsem tesz, mert a kemény „ k " a lágy 
„ g " előtt hasonló lágygyá simul, tehát helyesen igy i r juk 
„szaggatni", habár a kimondás alkalmával az első „g" egé-
szen ugy hangzik, mint „k . " A hangzás igen sokszor csal. 
Igy p. o. ezen igének ,,dobni" mult idejében a „ b " ugy hang-
zik, mint „p", mégsem ir juk „doptam" hanem „dobtam." 
Nem „akga t , " hanem „aggat ," stb. A vers és rimek, egy pár 
döczögös hely kivételével, igen jók. Egyébiránt ezen inkább 
tollhibák semmit sem vonnak le a munkácska becséből. Jó lé-
lekkel mer jük ajánlani a t papság, tanítók és tanítónők figyel-
mébe. Különösen pedig fölhívjuk a zárdák gyóntató-atyáit, 
elemi tanítóit, mert szivképzőbb és kedvesebb olvasmányt 
alig szolgáltathatnak a gyenge leánykák kezébe, mint, Wi-
seman ezen magyarított miivecskéje. Bátran fölhasználhatják 
a zárdákban színpadi előadásokra is, annál is inkább, mert 
az ilyen színdarabok czélszerü eszközök arra, hogy a lelket, 
az elmét, az ízlést, a nyelvezetet és az erkölcsök nemesitését 
műveljék, előmozdítsák és csinosítsák. Vannak ugyan jeles 
férfiak, kik a színpadi előadásokat roszalják, sőt ellenzik. 
De mi csak akkor osztjuk ezen nézetet, ha a színpadi előa-
dások a bünt szépítik, a boszut, dölyföt, nagyravágyás t , 
irigységet csábitó színekben tüntetik elő, s mintegy dicsői-
t ik. Oh igen ! akkor mi is Ovidiussal mondjuk : 

„Ut tamen hoc fatear, ludi quoque semina praebent 
Nequitiae : tolli tota theatra jube." (Trist , lib. II .) 

A munkát Pfeiffer könyvkereskedő adta ki, de meg-
rendelhető minden hiteles könyvkereskedésben. A kiállítás 
igen csinos. Isten velünk ! 

Hrabovszky István. 

VEGYESEK. 
Főt . Ipolyi Arnold kanonok ur nov. 4-én a mezőkö-

vesdi választókerületben hazafi érzettel, inkább keresztényi 
szeretetben lemondott. —1 Hazslinszky József vinnai plébá-
nos pedig a szobránczi választókerületben fellépvén, jeles 
programmot nyújtott választóihoz, melyben a vallásos kath. 
elv, a dynasticus hűség, a hazaszeretet vetélkednek egy-
mással. „Hazánk izraelita szülötteivel, igy szól, kik a vilá-
gon mindenütt az általok megtagadott Krisztus mellett, 
akaratlanul is tanúskodnak, épen a keresztre feszitett által 
felállított szereteti tan szerint közösökké akarnám tenni a 
polgári jogokat, amennyiben a) azoknak élvezését saját 
vallási elveik megengedik, (ezek Bécsben már zéróig 
véknyultak) b) amennyiben azáltal társadalmunk ker . ty-
pusa nem lenne veszélyeztetve." 

Xantus János ur kegyes volt minket is megtisztelni 
egy iratkával, mely a győri választási mozgalmakban kigyu-
ladt személyes érdekű vitára vonatkozik. Xantus János ur 
sok amerikai madarat fogott, kitömött, s Pestre küldött ; 
talán azon i ratka is egy kitömött amerikai madár akar t 
lenni ? Dicséretes az amerikai madarakat hozzánk a muze-
umba küldeni ; de a jankée-fogásokróla választásokban csak 
azt mondjuk, jobb ezeket Amerikában hagyni. 

A horvátországi országgyűlés nov. 12-én ,Veni Sancte ' 
misével, s báni beszéddel megnyittatott . Az érsek és bibor-
nok ő eminentiája díszebédet adott azon napon. 

Örömmel jegyezzük fel az egyház egyik, már most püs-
pöki felszentelés által az a tyák közé felavatott fiáról, mélt. 
s főt. Durguth József esztergomi kanonokról ünnepélyes 
alkalommal mélt. s főt. gróf Forgách A. által adott jellem-
rajzot : „Méltóságod jótéteményeit mindig titkolta, tudomá-
nyával soha nem kérkedett , szerénységében, mindig a kisebb 
helyet választotta, a jótevő adakozók sorai közt névtelenül 
jelent meg, a kitünést és kitüntetést soha nem kereste, sőt 
mindig kerülte ; de hasztalan, bőkezűségét a szegények há-
lálják, bölcseségét a tudósok bámulják, áldozatkészségét a 
polgárok dicsérik, ajtatosságán s jámborságán a hivek épül-
nek, a perlekedők mlgod. részrehaj lat lanságát , paptársai 
őszinteségét, s testvéri szeretetét magasztalják, az egész kö-
zönség egy szóval egy lélekkel vallja, hogy méltóságod az 
őszinteségnek, a szerénységnek, jószívűségnek, a becsületes-
ségnek, a püspöki erénynek megtestesült képe." (P. H.) 

„Is tván bácsi naptára 1866-ik évre" most is mint első 
jeles lépett a magyar nemzet jólelkű fiaihoz. Elől nagy ha-
lom hirdetés az ipar minden nemeiből, ami a szükségletek 
megrendelésére igen czélszerü, mivel .utánvétel ' mellett pa-
rancsolván meg a kivánt tárgyat , helyben az átvételnél 
fizetjük, s jogunk van a postahivatalon felbontatni, s meg-
nézni, az-e, olyan-e a küldött áru, mint megrendeltük ? A 
naptári lapok négy vallásfelekezetre, a népszerű csillagá-
szat, a váltók, a bélyeg-táblák után jönnek az értekezések 
1) az erkölcsi világból „A hitetlen" Nóvák Lajostól, „A val-
lástalanság áldozatja" Csáka K-tól, „A talált gye rmek" 
Kuzmics J-től, „Nagy rosz biz a káromkodás, azért irtsuk 
k i " Szülik J-től, versezetek ; 2) a község és gazdák-naptára, 
faiskoláról, szőlőmivelésről, gépminták ; 3) népnevelök nap-
tára, beszély, pásztorjáték, javított tollak, népiratok ; 4) nők 
és gazdasszonyok naptára a konyháról, női erényekről (Mar-
schall Lajostól), versezet, beszély ; 5) történeti naptár, a 
kath. egyház áldásos befolyása a közműveltségre ; 6) Is tván 
bácsi a hazában és a nagy világban, utivázlat. Végre vásá-
rok névsora, ideje. — Minden igénynek e téren meg van 
felelve, a dolgozatok majd mind pályakoszorúzottak. Ára 50 
kr., s a naptár egy tetemes, nagy 8-ad rétü könyv, a nyom-
tatás igen diszes. Isten éltesse ! sokra vezesse Is tván bácsit! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomiájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudó-

sítások. — Irodalom. Vegyesek. 

Bölcsészeti nczctck. 
v. 

A p o s i t i v i s m u s . 

Az eddig előállított négy negatio, a naturalis-
mus, pantheismus, atheismus, materialismus oly fer-
telmes zűrzavart teremt a tudás körében, hogy vál-
tig ugy vélhetnők, miszerint a negatio véghatáraira 
értünk, s nem léphetnénk tovább, anélkül, hogy sa-
ját nyomainkra ne zökkenjünk. De van még egy, 
mely azáltal tűnik ki a tévelyek egyetemes rend-
szeresítésében, hogy ugy áll elő egyrészt, mint az 
értelmek uj intézménye, másrészt mint a tudo-
mány legfőbb kifejezése és legmagasabb tetőzése; 
neve pedig positivismus. Micsoda név ez? Kit kell 
alatta érteni? Elő akarom adni; és hogy senkit meg 
ne sértsek, senkit tévelybe ne hozzak, ugy fogok 
beszélni, mint telivér positivista, azaz rosz katholi-
kus s természetesen rosz philosophus is. 

A positivista ujoneznak hinni és tudnia kell, 
hogy minden fogalmunk háromféle állapoton megy 
keresztül, melyeknek egymásutánját a dolgok ter-
mészete határozza meg, t. i. a theologicus, metaphy-
sicus és a positiv állapoton. Az istenészeti állapotban 
az ember saját eszméit a világon kiviilre helyezi, 
föltételezi, hogy a dolgokat felsőbb akaratok kor-
mányozzák, lényegben övéhez hasonlók, innen az 
angyalok, pogány istenségek föltevése, s innen eredt 
az Isten hypothésise. Lénytani állapotban az isten-
észet concret lényeit abstract-lényekkel helyettesíti, 
és ezen képzelme által teremtett lényekre realitást 
és chymericus tárgyilagosságot ölt. Innen eredt, 
hogy aztán oly meddő észlelést szült, mint amaz. 
Végre a positivismus az emberi nagyság valódi kor-
szaka, midőn felismerte az egyetem ölén helyzetét 
az ember, melynek részét is teszi és azon felfedezésre 
jött, hogy a lények mozgását tulajdonképen nem 

szabad akarat határozza meg, hanem élnek, mozog-
nak a dolgok velük született sajátságaiknál fogva, 
és ezen immanens erők, alapja a tulajdonképen tu-
dománynak. A valódi bölcselet feladata tényekben 
mutatni meg a szellem menetét e három állapoton 
keresztül. 

A gyökeres ellentét e három állapot közt onnét 
eredt,hogy a kérdések természete lényegesen különbö-
ző mind a három felfogásban. Az egyik az absolutum-
mal foglalkozott, a másik a relativummal és semmi 
egyébbel. Az ember eddig az egyátalános, a végtelen 
után száguldott, elhagyva a végest és esetlegest ; 
már pedig a végtelen megközelithetlen az emberi szel-
lemre nézve, azt sem demonstrálni sem refutálni nem 
lehet. Az emberi szellem nem végtelen , de nem is 
véges ; tőle kivánni e titok megfejtését annyi, mint 
olyast követelni tőle, mi nem övé, mit nem adhat. 
Tehát zárja be magát a contingens, a relativ határai 
közé, és ott kutasson. És im ez a rendületlen elha-
tározása a positivismusnak. A positivista tehát nem 
fog sem az istenészszel sem a metaphysicussal vi-
tázni, hátat fordit nekik, a tudományon kivül he-
lyezi őket. Ezeken kivül a lélek- és erkölcstan is 
kizáratnak, mert a psychologia, mint a substantiá-
lis lélek tudománya, csak oly agyrém ezen rend-
szerben, mint a lénytan, és a lelkismeretnek tényei, 
ha különböző tüneményeknek veszszük, csak nomi-
nális értékben vétetnek. Az erkölcstan, mit az Isten 
ujja irt szivünkbe, szép csalódásnak vétetik. Az er-
kölcstan az önös és altruisticus hajlamok szerint osz-
tályoztatik ; az első önmagához, az utóbbi mások-
hoz vezeti az embert, e két hajlam az erkölcsi élet 
két pólusa. Ilyképen az uj tudomány, a tiszta vilá-
gosság elemeit semmi egyéb sem teszi, tárgyát semmi 
más nem képezi, — mint a tények, — csujián a té-
nyek. Ki kell irtani a tlieologusok és bölcsészek ál-
tal szorgalmasan terjesztett előítéletet, mely szerint 
kétféle rend vagyon, némely tények csupán a lel-
kismeretre vonatkoznak, mások csupán az érzékekre. 
Ezen különbség nagy hibája a mult idők tudomá-
nyának. Minden tény lényegesen homogén, s nincs 
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egyéb mód megismerésökre, mint a tapasztalás és 
szemlélet. Minden reális tüneménynek szemlélhető-
nek kell lenni, szükséges tehát, hogy érzékek alá 
essék, minden egyéb észrevétel haszontalan. Meg-
vetve a képzelem csapongásait a dolgok lényege 
körül, az immanens eró'k tanulmányozására unszol, 
ez az igaz és egyetlen eljárás, mely a lények és tör-
vényeik valódi ismeretére fogja vezetni az embere-
ket. Az észrevehető tények összegét 6 tudományba 
lehet összeszorítani, ezek egyedül képesek nyújtani 
tért a tudományos kutatásra, és ezen tudományok 
a következők: amathésis, az astronomia, a physica, 
a vegytan, a biologia és a sociologia. Az első a szá-
mok, a nagyság és az abstract terjedelem tudomá-
nya. A csillagászat a testek mozgása, és a meghatá-
rozott terjedelmek tudománya. A természettan az 
átalános törvények tudománya, melyek kormányoz-
zák az anyagot. A vegytan a testek rokonságának 
és tömecses elemeinek tudománya; a biologia az 
élőlények tana, a sociologia a társulási lény, — az 
emberről szól. Minden tudnivaló e hat tudomány 
körében lelhető meg, ez azon kizárólagos pálya, 
melyen jövőben haladhat a tudomány. Im ily csudát 
kész végrehajtani a positivismus. 

Midőn az érzéki világ egyetemét körébe fog-
lalná, dagadó mellel szónokol a jövő felől, mit al-
kotni fog. Az alázatosság épen nem tartozik erényei 
közé. Lehetetlen, hogy lehessen még nagyobb hiú-
sággal dicsekedni, s nagyobb olympi nyugalommal 
imádni önmagát, mint ezt a positivisták (tényimá-
dók) teszik. Mi tehát megkérjük, hogy igazolják 
colossál hitüket, mely nem hegyeket, hanem világo-
kat tesz által, s óriási reményeiket, melyekre a leg-
biztosabb értelmek is fejőket csóválják. 

Ha kérdjük, hogy jelöljék meg a tudományt, 
mit feltaláltak, nevezetesen megjavitottak, vagy 
csak ahol különös nyomokat hagytak volna; kérdé-
sünkre válasz nem adatik. Kepler, Galilei, Newton, 
Leibnitz, Laplace, Lavoisier nem közöttök támad-
tak, nagy embereik a teremtés egy titkát sem lestek 
el. Ha kérdjük, hogy mily tudományba hoztak be 
fényt-osztó rendszert, liasonlag válasz nélkül mara-
dunk. Ágoston, Aquin, Bacó, Anselm, ezeket hiába 
keressük nálok. De lehetetlen is, hogy közölök ilye-
nek támadjanak, miután a positivisták kiküszöböl-
nek minden meglevőt. Az első, sz. Ágoston, központ-
nak vevé a bölcselmet, a második a hittant, a har-
madik a természettant, de előttök ismeretlen volt 
ama türelmetlenség, mely szerint valamely tudo-
mányt excommunicálni lehetne. Eszökágában sem 

volt azért metszeni el a tudomány felét vagy három 
negyedét, hogy szervezni lehessen, vagy hogy töké-
letesb legyen, azon igyekezni, hogy legmélyebb 
alapjait, fönséges oszlopait ki kelljen dönteni. Az 
igazság mindenkor iróniát vet a tévelyre; igy jár-
tatok ti is, mig büszkén positivistáknak nevezitek 
magatokat, valósággal irtózatos negatiot, a tagadás 
extremitását cselekszitek. 

Fönebbi szavaimmal nem azt akartam mon-
dani, hogy miután lángeszek nem ékitik a positivis-
ták táborát, az e felekezethez tartozók együgyü, ta-
nulatlan emberek. Elismerem, hogy néhány értelmes 
embert hoztak az eszmék szolgálatába, kiknek tu-
dománya jobb ügyre méltó. Ha nincs köztök génie, 
azt kell meggondolni, hogy lángész ri tkán mutat-
kozik az értelem láthatárán. Ami a tudományt il-
leti, ez más dolog. E g y kis józan észszel, meglehe-
tős emlékező tehetséggel és határozott akarattal, 
bárki lehet tudós, csak akarnia kell: a positivisták 
akartak, s lettek azokká. De nem azért tudósok, mert 
positivisták, ezen tévely tudományosságukban nem 
tényező; ők tudósok daczára a positivismusnak, 
mert a körben, hol mozognak, mindenesetre kell bi-
zonyos tudományra jutniok, bárminő bölcselet hive 
legyen az ember, vagy lia nincs is philosophiája. 
Itt csak arról van szó, mit ér a positivismus a tu-
domány törvényszéke előtt'?*) 

A tudomáuy három hibát vesz észre a positi-
vismusban. Az önkénvtes hypotliésist, az egyetemes 
ellenmondást, az absolut tévelyt. 

Mindezek, mit szigorú arczczal, kemény hajt-
liatlansággal kiűznek a tudomány köréből, ezt mind 
hypothésis gyanánt lökik ki. Őket hallgatva azt kell 
gondolnunk, hogy mi egy hypotésis bolondjai va-
gyunk. Az istenészek, a metaphysicusok, moralisták 
— szerintük — föltételeznek csupán egy theologi-
cus, metapliysicus és erkölcsi világot. Es igy a leg-
biztosabb hitelvek, legszentebb meggyőződés merő 
feltevések. A hypothésis ennyi zsarnoksága után 
azt hinnők, hogy a positivismus őrizkedni fog a hy-
pothésis ámitásaitól; hanem azt veszszük észre, hogy 
ő a XIX. század delén hypothésisre épiti mindenét. 
Hol vannak biztos alapjaid, evidens elveid ! ? minő föl-
tevések ezek ! ? A mult században a tudomány ujon-

*) A tudomány megszerzésének könnyüségét mindig 
tekintetbe kell venni, valahányszor a hitetlenség a tudósság 
bőránczu köpenyébe burkolva megjelenik s imponálni akar, 
a tudósság varázsával megvakit, hogy aztán gyilkoljon té-
velyt öntve a lelkekbe ; ez csak ruha, mit akárki fölvehet, 
az igazság a tudományon felül van. 
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czai is kinevették volna, da a melyeket a jövő idők bölcsé-
szei is megmosolyognak. Mindenek előtt azt tételezi föl, hogy 
az emberiség annyi századon át a tévely rabja volt. ; ezt be 
kellene bizonyítani. A hittan igazságai és bölcselet dönt-
hetlen axiómái mind hazugságok, türhetlen tévelyek. To-
vábbá állitja (föltételezi), hogy mindent csak észrevevői 
tehetséggel ismerhetünk meg, egyenes okoskodással semmit, 
hogy^psak egy tudomány van, t. i. a tények lánczolata, me-
lyek egyenesen észrevehető viszonyok által vannak össze-
kötve, és hogy mind az, ami e definitio alá nem jut, álom és 
képzelgés Ámde váljon, hogy fogjátok bebizonyítani, hogy 
valamely dolog csak ugy lehet reális, lia érzékek által ve-
hető észre ? Szerintetek ezt bizonyítás nélkül kell elfogadni. 
Ti állítjátok, mi tagadjuk; pedig több ezer esik egyiketekre. 
El nem állunk evidens igazságunktól, mig nem bizonyittok. 
Azt is föltételezitek, hogy minden tény homogén. De hát 
annyi millió értelem hiszi, tudja az ellenkezőt, tehát bizo-
nyítsátok be, mert napvilágról csak nem kivánkozhatunk 
setétségbe. Föltételez még sok egyebet, igy állitja : nincs 
kezdet és vég. Van oksorozat legelső ok nélkül, törvények 
törvényhozó nélkül, mozgások mozgató nélkül. A természeti 
erők immanensek, és hatásuk fatális. A természetfölöttinek 
gondolata képzelgés és agyrém. Ami nem látható, mérhető, 
érinthető, az semmi ; ugyan az a theologia, metaphysica és 
morál. Szóval föltételezi, hogy csupán neki van esze, s mi 
setétben bukdácsolunk. 

Nézzük egyetemes ellenmondásait. Első ellenmondása 
az, hogy kikiáltja a tudományban a tények kizáró jogosult-
ságát, és ugyanazon lélekzettel a tények egy nagy csoport-
já t kizárja a tudomány köréből. Ide-s-tova rikolt : csak tény, 
merő tény szükséges, és ugyanakkor, kézzel érinthető, fé-
nyes éltünk magasán csak ugy, mint alján található számos 
tényt eltagad. Az emberi történet tényleg bizonyit a termé-
szetfölöttiről, a gondolkodás ténye bizonyit a láthatatlanról, 
az értelem ténye bizonyit a végtelenről, a lelkismeret ténye 
az erkölcsi törvényről ; mind e tények oly szembeötlők, mint 
amazok, miket elfogad, s mégis elveti azt mondván : agy-
rémek ! 

Hanem van még ennél is gyökeresb ellenmondás. A 
positivista legjobban irtózik a metaphysicától, talán ettől 
inkább, mint a természetfölöttitől, mert a metaphysica él, és 
egyedül a végtelennel táplálkozik, azért azt kiáltja rá : ,ki 
vele!' Másrészt ellenben elfogadja amathés is t ; márpedig 
mindenki tudja, hogy a mathematicus szükségszerűen érint-
kezik a metapliysicával. Vagy talán a mathésis igazságai 
csupán a tapasztalat terére valók ? Az algebra axiómái ész-
beliek nem einpiricusak. A tapasztalat egyedül képes-e va-
lamely algebrai vagy geometricus igazságot bebizonyítani ? 
Csupán látása a körnek vagy szögnek nem ád még helyes és 
tökélyes mathematicus nótiót a kör vagy háromszögről. A 
mathematicai igazság nincs benn a testekben, miket analy-
sáltok, az anyagban, mit mértek, mert az uralkodik felettük, 
kiszámítja nagyságukat, mozgásukat, de nincs meg bennök. 
Tehát hol van a mathematicai világ helye ? Azon metaphy-
sicában, melyet nem lehet elfojtani anélkül, hogy el ne ront-
sátok az alapot, mire tudománytok épületét akarjátok fel-
rakni. E körülményt, ezt az óriási ellenmondást ajánljuk az 
illetők figyelmébe ! mindent akarnak a mathematica törvé-

nyeire aggatni, s azután a metaphysicával lerántják az 
egész mathésist Ez azon mély, isteni alap, hol egymással és 
Istennel érintkeznek. Ritka hiánya kelletett a bölcseleti ér-
zéknek, hogy ne lássék meg a mathemat. axiómáknak leg-
szorosabb kapcsa a metaphisicai igazságokkal, és hogy azon 
csudálatos eszme támadjon valamely agyban : a lénytan és 
absolutumnak széthányt romjain épitni akarni oly rendszert, 
mely akarva nem akarva a metaphysicán és absolutumon 
nyugszik. 

Ellenmondásban szenved a positivismus akkor is, mi-
dőn elméletileg tagad Istent, lelket, végokot, halhatatlansá-
got, szóval minden nagy problémát azt kiáltva, hogy mind-
ezekről semmit sem tud Nem is tárgyalja, hanem egyszerűen 
eltörli a tudomány ' asztaláról, mint fölöslegeseket, és mégis 
mind e kérdéseket bámulatos hetykélkedéssel látjuk eldöntve 
rendszereiben. Ezerszer kimondotta a positivismus, hogy 
nem tudja, tudni nem akarja, mi a lélek; s mégis kiböffenti: 
a lélek a velő működéseinek összvolta. Olyannak, ki a nem-
tudásból professiót csinált, ez valóban sok ! A bölcseletről 
mondják, hogy ez nem foglalkozik a dolgok kezdetével, ha 
van az universumnak kezdető, sem azzal, mi történik a lé-
nyekkel a világ végével, ha mégis van vég. De ugyancsak 
a positivisták azt is állítják, hogy a czélhoz való alkalmaz-
kodás, a szerves anyagnak belső sajátsága. Ennél világosab-
ban lehet-e kimondani, hogy nincsenek végokok ? — Nem 
akartok tudni az első okról, az Istenről ; minek mondjátok 
tehát, hogy a világ kezdetét nem lehet kimagyarázni sem 
több sem egy Istennel? IIa a végok váltig ismeretlen előtte-
tek, minek a büszke rivalgás? Az uj dogma kizárván min-
den természetfölötti akaratot, mit,Isten' ,Gondviselés' nevek 
alatt ismernek az emberek, kimutatja, hogy a mindenség 
természeti törvényeknek engedelmeskedik, miket a dolgok 
immanens tulajdonságainak lehet mondani. Váljon ez is 
annyi, mint semmit sem tudni a végokról ? ! Látszik ezek-
ből, hogy a hirdetett különbösség csak álárcz, mely alá az 
athéismus förtelmes alakját rejtitek. 

Végre ellenmondás, hogy bevalljátok, miszerint elvetve 
a metaphysicát, nem foglalkoztok vele, még csak nem is 
kisérlitek meg a lénytani kutatásokat; miképen merészlitek, 
ki adott jogot a lénytant az istenészettel együtt a képzelem 
országába tólni, micsoda szemmel bátorkodtok agyrémnek 
nevezni a metaphysicát, mit nem ismertek, megismerni átal-
lotok ? Utálni a metaphysicát, nem ismerni szabad, mert 
hiszen nincs is rá mindenkinek képessége, hanem akkor 
hallgatni kell ; de csak azért, mert nem tetszik, eltagadni 
létét, ez már nem jár ja , ez az eszelőséghez hasonlit, vagy 
legalább annak pitvara. 

Lát tuk a positivismus két főbűnét, az önkénytes, sze-
szélyes hypothésis-vadászatot és az egyetemes ellentmondást; 
ezek elegendők lennének, hogy követ vessünk eme tévely-
rendszerre. Hátra van, hogy kimutassuk, absolut hamisságát, 
mely tönkre silányitja a tudomány törvényszéke előtt. 

Képzeljük, hogy az emberiség bölcsei, kik csak feltűn-
tek körében századok folytán, követőik és csudálóikkal 
együtt, hogy az egész emberiség leborulva a positivismus 
előtt felkiáltson : te vagy az igazság, mi pedig mind, kik itt 
hódolunk dicső színed előtt, mi vagyunk a hiba és tévely. 
Midőn ilyen nevezetes dolgot indítványozni hallok, nem tu-

42* 
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dorn, feljajduljak-e a fájdalomtól, vagy pedig engedjem ki-
törni a nevetést. Ha ennek igy kellene történnie, akko r té-
velyben lenne az egész emberiség, mely fensöbb akaratot 
ismer el, mely hiszi, hogy a mindenségnek végoka van, nem 
különben végezélja, mely tőle különbözik, és hogy vannak e 
földi életen kivül reális lények Ha a positivismus igaz lenne, 
akkor tévedtek volna Aristoteles, Plátó, Ágoston, Anselm, 
Aquin, Bonaventura, Déscartes, Malenbranche, Clarke, Leib-
nitz, Bossuet, Fénélon s más lángeszek, kik erős meggyőző-
déssel hitték, dicső tetteik fényében mutatták, hogy a me-
taphysica nem nyugszik hypothésisen, sem agyrémeken : 
k ik hitték, hogy a lélek a testtől különböző állag, s k ik a lé-
lek halhatatlansága tanán építették a tudományt, mely az em-
beriség dicsőségét teszi; akkor tévedtek á moralisták, kik a 
lelkismeret uralmát és függetlenségét vallották s morált ta-
nítottak, melynek semmi köze a physiologiához, s felül áll az 
ösztönökön. Oh azt akar já tok, hogy ezektől elváljunk ; akkor 
inkább azt kér jé tek , hogy búcsút vegyünk eszünktől. Vesz-
szen el inkább, mintsem szembeötlő badarságokat öleljünk 
fel vele. Oh tudjuk, hol van a tévely és hazugság ! 

Bennetek van, kik az Istent, lelki testi létünk és értel-
münk gondolatainak végső lánczszeinét hypothésysnek mond-
játok, és kitől az emberi lélek semmiféle körülmények közt sem 
bírt egészen elszakadni. Bennetek kik elűzitek a metaphysi-
cát, mely csak az absolutum, a végtelennél enyészik el ; de 
miután ezek az értelem dönthetlen igazságait teszik, magá-
val sodorja az emberi észt is. Bennetek kik a lélek sugaraira 
elzárjátok szemeiteket, tudni róla nem akar tok , habár a lá-
ta t lannak és anyagtalannak eszméi által fönnen tanúsít ja lé-
tét . Bennetek, kik megfosztjátok az embert a moráltól, mit 
Isten irt az ember szivébe, kik a tudás felét lábbal tiporjá-
tok, kik az emberi dicsőség koronáját lerántva, a haladás 
nevében le akar já tok alacsonyitani az embert. 

Oh mily iszonyú lenne akkor a lét, ha egyetemessé 
lenne a positivisták észjárása, mily üresség lenne ott, hol 
most Isten, nagyság, az eszményi, a halhatat lanság uralko-
dik. De nem fogja engedni az ur, hogy elménk sarkigazsá-
gait ennyire elfojtsa a tévely. Mi tudjuk, hogy a positivismus 
nem fogja elérni a X X . század küszöbét, söt messze tőle 
ad ja ki páráját , meglehet oly vész zivatar alkalmával, minő 
volt a mult századi, ahol sok tévrendszer bukott el ; ezt is 
vérpatakok árjai foj t ják el, hogy szaporitsa a mulandóság és 
igazság diadalát. A tudomány ellenben folytatni fogja út ját , 
az, melynek dönthetlen kószáiba van vésve alapja; központja 
az emberi lélek, tetőzete pedig az Isten eszméje, mely min-
dent fénybe dérit. Zddori János 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST,nov. 20-án. (Vége.)Mielőtt a választók a forumot 

elfoglalnák, már is a fanum előpitvarában, a szobrok alatt 
szavazatvevök telepedtek meg, mindeniknek sátora magasra 
ütött széles táblákkal van kijelezve, erős fegyveresekkel 
körülvéve, a táblán a prensator neve, kinek nevében törté-
nik a szavazatvásárlás, a pénzkiosztás. A választó megy a 
fórumra saját csoportjával, nem tudja még kire fog szavazni, 
mivel a csoportok vezérei az utolsó pillanatban alkusznak 
leginkább. ') 

') „Nummis divisis palam."Cic. ad Attic.IV.17. P lu t .Caeaar .XXXI . 

A csoportok vezérei a sátorokhoz tolakodnak, hol a 
választandó, vagy ennek meghatalmazottja áll és alkuszik. 
„200 szavazat 10,000 sextertiusért !" „Kapsz 15,000 sexter-
tiust." „Nem kell, a másik sátor azonnal ad 20,000-et." — 
„500 szavazatról rendelkezem, kérek 100,000 sextert iust ." 2) 
Jön a jelölt, „barátom ! kapott-e már pénz t ? ittak-e embe-
rei ?" „Százezeret kértem, nem adták meg, népem másra 
akar szavazni." „Bará tom! biztosítsa 110,000-ről, jöjjön el 
holnap estve, a mulatságokról házamnál nekem lesz gondom." 
„Noctes certarum mulierum pro mercedis curnulo" „atque 
adolescentularum nobilium introductionem," mondja Cicero 
Atticushoz, melyen a ker. érzelem fellázad, de a pogány vi-
lág ezt szabad eszköznek tartotta. „Mox juniores quaerit 
adulteros — inter mariti vina, jam neque eligit, cui donet 
impermissa raptim gaudia luminibus remotis. Mox non sine 
conscio surgit marito seu vocet institor, seu navis Hispanae 
magister, dedecorum pretiosus emtor", irja a nem erényes 
költő. A választásoknál a pénz mellett vigságok is tétettek 
kilátásba. „Marcus bizonyára nem fösvénykedilc, de Lucius is 
bőkezű; ime már harmadik örökségét költi el, s ötnapos mu-
latságot igért az amphitheatrumban oroszlányokkal és pár-
duczokkal,melyeket ügynöke Afr ikában vásárol t ."„Én többet 
teszek Luciusnál, mondá Marcus, ezerenkint lesznek az asz-
talok felállítva. Crassus 10,000 embert vendégelt meg, én 
többet fogok megvendégelni. Capuai tömlöczeimben 5,000 
gladiator van." *) A sokaság Marcust kiáltozza. „Öt véka 
búzát havonkint !" „Ha olajat is kapnánk, olcsó húst, s jó 
nagy darab sertéshúst !" „Meglesz, sót is ingyen, hozzá bort 
is !" A nép kiáltoz, a csoport vezére jól alkuszik. „Mit nekem 
a köte lezvény? szól ismét a jelölt; én törvényt fogok hozni, 
hogy az adósok csak felét, csak negyedrészét fizessék az 
adósságból." 4) „Él jen Marcus !" „Azon leszek, hogy Car-
thago, Pergama, Corinthus földjei a nép között felosztassa-
nak . " „Éljen Marcus!" „De miért nem Italiában is ?" „Ita-
liában is, Siciliában, Campaniában." „És Roma vidéke ?" 
„Mindez a romai polgároké lesz." „Él jen Marcus !" Ä) „Mink 
Galliából, mink Hetruriából jöt tünk, romai polgárjogot ké-
r ü n k . " „Meglesz." Ily alkuvás között megtelik a forum, az 
ide nyiló utczák, virad, felkel a nap is, fényes nappal van. 
„Soha sem gondoltam volna, hogy Marcus, oly gazdag le-
gyen !" mondja az egyik. „Ó Scaurustól öt milliomot kölcsön-
zött e czélra." 6) „Öt milliom! hogyan fogja visszafizetni?" 
„Hat hónapig fogom kormányozni Bythiniát, vagy Afr ikát , 
mind kifizetem." Mamurra Galliában 15 milliomot zsarolt, 
Appius Pulchert Cilicia helyrehozta ; Labienus az ő kormány-
zóságából egész várost építtetett. ' ) „Csak megválasztassam, 
azután nem törődöm, hogyan fogom visszafizetni, mit most 
e lköl tők." 8) 

*) Cic. ad Att . III . 23. 
3) Cis. ad Attic. VII . 14, — Caesar de bello civili, I . 
4) Valerius F laccus megte t te . Val. P a t . I I . 23. 
5) Servius Rul lus 691-ben, később Curiomus t r ibunus megtet te . — 

Cic. l i t t . fam. VII I . 6. 
Pisonius, Demetrius, Murena, Faus tus , Cicero idejében fő gaz-

dagok vol tak ; Caesar 830 talentumot (4,500,000 f r a n k ) kölcsönzött Cras-
sustól, „Crassus post Syllam ditissimus," i r ja Pl in ius XXXII. 10. 

' ) Suet. Caes. 73 : „Mamurram babere quod comata Gallia babebat 
omnis ultima, et Br i t tannia ." Cic. ad Att. V. I I . 16. — Caes. de bello 
civ. I . 3. 

8) Loudun, lex deux pagamsmes, Vol. I . p. 232. 
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Eljött a nappal, a vezérek alkudtak, de azalatt a forum 
főhelyeit elfoglalták; a sokaság tolong, furakodik, a szobrok 

, talapjait, mint felemelkedő helyet megszállják, szerencsés 
párt , mely egészen a capitolium ajtajáig, bejárásáig hatolt. 
A vezérek járnak, tüzelnek, vitézségre serkentenek ; végig 
tekintenek az ellenpárton, erőszakos rohanásra terveznek. 
Szétverni az ellenfélt, hogy a hely szinét csak egy párt bír-
hassa, a romaiak is értettek hozzá. De az ellenfél sem nyug-
szik, az első sorban gladiatorokat állit fel, a szárnyakon, 
honnan a támadás jöhet, fegyvereseket rak ; két párt , két 
hadsereg kész polgárvért ontani. 9) 

Az erőszakhoz járul az álnok csel, hogy az ellenfél a 
kedvező helyről elmozduljon. Kijön egy megvásárolt tribu-
nus, kiál t ja: „a Marsmezőre! ott lesz a szavazás!" 10) Jön 
másik tribunus, de milliomon megvásárolt, mikint az első, 
törvényt akar hirdetni a választás előtt. A lictorok csendet 
kiáltanak, hogy a plebiscitum felolvastathassék. A tribunus 
kiált : „törvényt olvasok." Egy senator: „én pedig mondom, 
hogy nem fogod olvasni." A tribunus kigöngyöliti a papirost, 
a senator kikapja kezéből: „nem fogod olvasni." „Gaz ! 
én megmutatom, hogy elolvasom." A senator összetépi a pa-
pirost. „Te kutya, te orgyilkos ! azért is elolvasom, mivel 
irás nélkül tudom. Polgárok ! . . . . , " A senator neki rohan, 
lerántja, tenyerével száját elzárja : „beszélj haszontalan, ha 
képes vagy." A tribunus és senator birkózik, mindkettő a 
lépcsőn lezuhan ; de a tribunus sérthetetlen személyiség volt : 
„lictorok ! vigyétek e bűnöst a tömlöczbe !" A senatorok 
közbelépnek, a lictorokat testeikkel senatortársuktól elzár-
ják . Erre a tribunus a népnek int, hogy veszélyben van, a 
fegyveresek a capitoliumba rohannak, a tőrök, kardok mé-
szárlást visznek véghez, a senatorok futnak, ha futhatnak. 
A vérontás a fórumra elterjed, a két párt összecsap, az ab-
lakok beveretnek, az ajtók kapuk betöretnek ; mig a tömeg 
a forumon vérengezik, addig egyes csapat a városba rohan, 
az ellenpárt embereinek házait megtámadja, mindenkit benne 
legyilkol, mindent kirabol, kipusztit, a házat fe lgyúj t ja ; 
6, —10,000 emberélet egy választásnál csak középszám. A 
senatorok elfutottak, a merész, a pórnép birja a választási 
helyet, szavazást kér, miglen a városban gyilkolás vagyon. 
Némelyek szólni bátorkodnak, per deos immortales a hazát 
védeni akarják, a kedélyeket csillapítani törekednek. Sokan 
hallani akar ják ezeket; jön egy csoportvezér, mellen ra-
gadja a szólót, vagy egyszerűen ledöfi ; a tanácsteremben 
minden összerombolva, minden curulis kidobva, vagy dara-
bokra törve van. 12) 

Szavaznak, de hol szavaznak, ki szavaz, kire szavaz, 
csak a győztes pártvezérek tudják. Estvefelé találkozik 
egyik senator a másikkal : „barátom ! mi a választás ered-
ménye?" „En csak hallásból tudom, én megugrottam a tő-

9) P lu t . Cato U t t . XXXI. — Cic. ad Att. I. 15. — Plu t . Cicero, 
X L VI. 

, 0) Aul. Gell, de comitiis. 
" ) Leno, perditus, pestis, nequissimus, inportunissimus, sceleratis-

simus, latro, gladiator stb. megnevezések épen nem voltak szokatlanok a 
tanácsteremben. Plutarchus Cato és Metellus közti vitát épen igy ir ja le. 
— Cat. Ut . XXXII . 

n ) „Vacuo non solum a bonis sed etiam a liberis, atque inani foro , 
ignaro populo Romano quid ageretur, provinciáé, legiones, imperia dona-
ban tur . " — Cic. post reditum in senatu. — Cic. ad Att. I I . 16. 

rök elől, kerestem, de nem találhattam a szavazati vödört. 
Hallottam, hogy N. N. maga vezette a szavazatot, kitől By-
thiniát vagy Illyriát Ígérvénybe kapta, senkit sem eresztett 
szavazatra, kiről nem tudta, hogy az ő kedvére fog szavazni." 
„En hallottam, hogy a vödör felfordittatott, hogy a szavaza-
tok csak egyre-másra dobattak be ismét, azok-e, melyek 
benne voltak, vagy ujak, nem tudom." „Képzeld, megjárt 
Bibulus. Megválasztatott, de consul társa őrt állított kapujá-
hoz, hogy hivatalának ideje alatt házából se jöhessen ki. Ka-
pott oly consulságot, mely tömlöczczel azonos." 13) „A ki-
gyújtott tűz sok senatort haza hívott, kik még a fegyveres 
berohanásnál a capitoliumbau megálltak volna." „Pompejus 
tunicája egészen véres volt." J i ) „Servilius Glauca és Satur-
nius Appulejus fegyveres erővel az egész választást lehetet-
lenné tették." l â) „Hát Antonius és Dolabella tribunus között 
nem valóságos csata volt a forumon ?" lG) „Sertorius ésCinna 
is ezt tette." „A kik szétverettek, azok bőrükről gondoskod-
tak, nem pedig szavazatról." „Lucius tehát hasztalan költött 
öt milliomot." „Grassus öt azonnal saját palotájának tömlö-
czébe fogja vitetni." 17) „Akik még megmaradtak, fegyver-
rel vétettek körül, ostrom alatt tartattak, mig a szavazás be 
nem záratott ." „Halhatatlan istennek ! mivé lett a Plautia 
törvény ? mely polgári jog elvesztése alatt tiltja, fegyvere-
sen megjelenni a forumon, a capitolium előtt, a szobrok ta-
lajzatára felmászni, a senatorokat megtámadni, a euruliseket 
összetörni, az egyesek házait kirabolni !" „Szép a törvény 
de mit ér, ha ép azok bizatnak meg a törvény végrehajtásá-
val, kiknek érdekök van azt végre nem hajtani." „Pompejus 
tiszta ruhával jött a fórumra, de soha nem távozott innen 
másképen, mint véres ruhával." , s ) 

Igy folyt le a választás napja Romában. Gracchusok 
után, Marius, Sylla, Pompejus, Crassus, Caesar, Antonius 
nem consulok, nem államhivatalnokok, hanem mint táborno-
kok jelentékeny fegyveres erőnek élén. Marius igy jött be 
Romába, megkapta a fő hatalmat, utódja saját fia volt, Pom-
pejus Sylla sógor atyját váltja fel ; Cnejus Pompejus saját 
atyja után lett a főhatalmas, Octavius pedig nagybátyja után 
ült le a consuli székre. Köztársaság alatt megvan a császári 
főhatalom, csak neve hiányzik. A szabadságot a szabadság 
visszaélései ölik el. A szabad nemzetnek legerényesebbnek, 
tehát legvallásosabbnak kell lenni, hogy szabadságaival tud-
jon élni : de viszont, ha vallásos lesz, erényes is lesz, ha eré-
nyes lesz, elkerülhetetlenül szabad is lesz. Minden nemzet-
nek oly társadalmi, oly állami állapotja van, amilyent meg-
érdemel. 

SZEPSI , nov. 9-én. A szepsi kerület papsága, a ka-
tholikus politikai nagy lapnak, általa felelevenített, és a ro-
kon — meg ellenszenv nyilatkozatai közt, sokat hányatott 
inditványát sikerre vezetni óhajtván, buzgón kivánja : hogy 
hazánk központján, egyházi s világi tekintélyes katholiku-
sokból, már eddig is igen elkésett oly választmány alakul-
jon, mely az alapitandó lap iránti felhívásokat országszerte 
elmeneszsze, érveivel korszakot alkotókká tegye, — a be-

, J ) Loudun, les deux puganismes p. 239. 
" ) P lu t . Pompejus, LV. — Valér. Max. IV. 6. 
" ) Veil. Pátere . II . 12. „Gladiis et caede comitía discutientium." 
» ) Plut . Sertorèus. IV. 
11) Minden dúsgazdag családnak inagántömlöcze volt. 
18) P lu t . Caesar, XXXI. 
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gyülendö pénz elhelyezése- és biztosságáról tanácskozzék 
— a lapnak szakok szerinti kezelését s tanult egyének meg-
nyerésével akkint szervezze, hogy az, minden körülmények 
között, oly következetes legyen, mint a catholicismus, me-
lyet képviselni fog, következetes. — Igen sajnálnák, nem-
csak, de egyházunkra veszélyesnek is tar tanák nevezett ke-
rület papjai, ha legszentebb közös ügyünk elejtetnék, vagy 
halasztatnék, most főleg midőn az idő viszonyai ügyünk tel-
hető védelmére nemcsak indítanak, de kényszerítenek is. 
Hogy tehát a tervezett lapot megindításának ohajtott per-
czéhez közelebb vigyék, sziik körülményeikben, bár önta-
gadással, egymásra következő három év alatt, következő 
évenkinti összegek lefizetésére kötelezik magokat : Gabá-
nyi Tamás czimz. kanonok szepsi alesperes plébános évenkint 
100 fr . Pikula Mátyás szepsi káplány évenkint 20 fr . Demkó 
János csécsi lelkész évenkint 10 fr., Ruby Sebestyén perényi 
plébános évenkint 10, Baricsko András hidas — németi lel-
kész évenkint hat év alatt 5 frt . Francz Károly hernád-
petri plébános évenkint 3 év alatt 5 fr . Horváth József bu-
zithai plébános évenkint 15 fr . Zsendovics János krasznyik-
vajdai plébános évenkint 10 fr . Hrízsovszky János jánoki 
lelkész évenkint 5 fr . Kádas Antal somodi plébános éven-
kint 10 fr . Bercsinszky Alajos alsó-meczenzéfi plébános 
évenkint 15 fr . Thomalik Alajos beszterczei áldozár nyu-
galmazott táboripap 2 fr t . Tomásch Mátyás alsó-meczenzéfi 
káplány 10 fr t . összesen egy évre 217 f. o. é. három illetőleg 
hat évre osztrák értékben 666 f. 

Gabdnyi Tamás. 

LIPCSE, sept. 22-án. Az itt megjelenő Freimaurerzei-
tung jul . 1-i száma érdekes tudósítást hoz a mexicoi szabad-
kőmivességről. Egy mexicoi páholy nagymestere levelet in-
téz e lap szerkesztőségéhez, melyben igy ismerteti meg tár-
sulata ál lását: „A francziák betörése ártalmas befolyást 
gyakorlott a kömivességre, mert a testvérek nagy része a 
háború által szétüzetett. A toluccai páholy a megyefőnök 
rendelete folytán — mi bámulatos — földulatott, midőn 
Bertier tábornok, aki pedig maga is kőmives, a városban 
parancsnokolt. Egyébiránt az elmondandókból értesülni fog 
az ur arról, hogy a kőmivesség Mexicoban a polgárháborúk 
daczára mindinkább tért nyer, ha ön az ujabb történetünket 
figyelemre méltatva, valami jelesebb névre akad, biztos le-
het, hogy az hozzánk tartozik. Elég leend idézni : Juarez , 
Ocampo Degollado, Lerdo de Tejada, Zaragoza, Zamora, 
Porfirio Diaz sat. neveket. — 1810 körül a skót szertartású 
kőmivesség hozatott be Mexicoba a spanyolok által, és sok 
követőt talált, különösen a gazdagabbak között, kik a fel-
sőbb rangokat szerették. A kőmivesség gyorsan ter jedt a 
„függet lenek" körében. Midőn Mexico az anyaországtól fiig-
getlenit tetett , és foederativ köztársasággá lön, a mexicoi 
kőmivesek érezték, hogy ellenmondásban vannak önnönma-
gukkal , mert engedelmeskedve a spanyol nagy páholynak, 
hazájok árulói leendettek. Ezér t külön felekezetet alkottak ; 
a yorki szertartást követték a függetlenek, a liberálisok, a 
köztársaságiak, és azt nemzeti szertar tásnak nyilatkoztatták 
ki. Csak az anyaországhoz szitok tartották meg a skót rí-
tust. Ezek a yorkinosokat mint árulókat tekintették, és 
fegyverrel is üldözték őket. Az úgynevezett novenáriosok 

testületét alakitották, mely onnét vette e nevezetet, mivel 
minden skót szertartású kőmives kötelezte magát 9 más tag 
megszerzésére, kiket vak engedelmességre szorítani föfela- * 
data volt. A yorkinosok a tagszerzés e módját kitudván, ha-
sonlót cselekedtek, és minden vizsga nélkül szedték tagjai-
kat. Elég volt a federates (hazafiak) sorába tartozni, azon-
nal mindenki felvétetett. 1828-ban kezdé e két párt a pol-
gári harczot, mely máig tar t . Eközben 1830 felé 9 testvér, 
pedig főbbrangu, mind a két felekezetből elhatározták az 
igaz kőmivesség visszaállítását, és „Rito Nációnál Mexicano' ' 
nevezet alatt u j rendszert alkottak. 1860 ban a következő 
páholyok voltak. A fővárosban 6 páholy és a nemzeti nagy 
páholy. Toluccában 5 páholy, Gvadalajaraban 2 páholy." E 
levélből kitűnik, hogy Spanyolországban daczára az azt 
tiltó törvényeknek voltak páholyok, hogy Mexicoban a pol-
gárháborúk a titkos társulatok köréből intéztettek. Világos 
tehát, hogy Spanyolhon és Mexico szerencsétlensége a kő-
mivesi fondorlatok eredménye, miután ezen secták szünet 
nélkül küzdöttek a hatalomért, és a nemzet javaiér t . Ezek 
után, mit mondjunk a mexicoi császári kormányról, mely, 
egy mexicoi tudósító szerint, azt képzeli, hogy a páholyok-
nak nyújtandó pártolás árán azokra támaszkodhatik ? Támo-
gatva azokat, nem fog ra j tok uralkodni, hanem ellenkezőleg 
létele azok tetszésétől függ. 

LONDON, oct. 24-én. Angolország államvallásának 
szakadozottságat Manning érsek következő leveléből lát-
hat juk, melyet ámul t évben egy barátjához intézett, ki még 
az államegyházhoz tartozik. „Szeretett barátom ! Tizenhá-
rom éve, hogy az angol egyházat élénk nyugtalanság bán-
totta. A királyné titkos tanácsa a Gorham-féle vitakérdésben 
ítéletet hozott. (Gorham exeteri püspök a keresztség szük-
ségességét tagadta, és a t. tanács melléje állott.) E r r e a T i -
mes hasábjain „az elvek kifejtése" czimü nyilatkozat je lent 
meg. 13 tagja az államegyháznak irta alá, kik közöl eddig 
6 át tért a kath. hitre, 4 meghalt. Mindannyian megegyeztek 
abban, hogyha az anglikán egyház amaz eretnek Ítélet által 
kötve marad, megszűnik az igazság é3 üdvösség szava lenni. 
Azóta több év folyt le, és ideje hogy lássuk, mi történt az-
óta. E czélra jó lesz ama nyilatkozatban foglalt pontokra 
röviden visszatérni. Mondák 1-ör : Bárminő legyen a Gorham-
féle ügyben hozott ítéletnek értéke, az angol egyház kötve 
leend általa, ha nyíltan és határozottan nem veti el az abban 
szentesitett tant. 2-or: Az eredendő bün bocsánata a szent-
ségben, és a keresztség által lényeges része azon hitezik-
kelynek : Unum baptisma in remissionem peccatorum. (A 
többi pont lényegben ugyanazt tartalmazza, csakhogy min-
den oldalról kifejtve.) Ezen nyilatkozatban tehát állíttatott, 
hogy lia az angol egyház nem igazolja magát azon eretnek-
ségre nézve, mely a Gorham-féle Ítéletben szentesittetett, 
megszűnik tekintélylyel birni az igaz tanra nézve. Ezen idő-
ben mindazok, kik ama nyilatkozatot aláírták, meg voltak 
győződve arról, mikint az angol egyház élő tagja az átalá-
nos egyháznak, és hogy az képes még önnön tekintélyéből, 
a püspökök gyülekezete által vagy más módon visszautasí-
tani az eretnekséget, mely a korona által szentesittetett. 
Történt is ez irányban törekvés. Blomfield püspök a parle-
mentben törvényjavaslatot indítványozott a koronának azon 
joghatóságos módositványára, melyet az a hit dolgában gya-
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korolt. A törvényjavaslat szerint hasonló esetekben a hit-
tani rész a törvényes (legal) részétől elkülönítendő lett volna, 
ugy hogy az elsőben a püspökök, a másikban a titkos tanács 
tagjai ítélnének. A tárgyalás élénk volt. Blomfield szokott 
ékesszólással beszélt. Szólottak mellette és ellene, de az 
eredmény az volt, hogy a bili megbukott, Nem minden élez 
nélkül jegyzé meg lord Brougham, hogy azon esetben is, ha 
az egész angol püspükség egyértelmüleg határozna valamit 
a hittan dolgában, még sem fogadnák el mint csalhatatlant. 
Azoknak, kik hitték, miszerint Isten e földön egyházat ala-
pita, tanának isteni, tehát csalhatatlan őrét, eme esemény 
megmutatta, hogy az angol egyház nem lehet ily intézmény. 
— De nekem — mint mondám — szándékom vizsgálni mi 
történt azóta, mióta ama hires nyilatkozat közzététetett. Az 
angol egyház váljon kimentette-e magát ama vádtól, hogy 
eretnekséget fogadott el ? Volt-e alkalma erre, vagy hiány-
zott ez ? Nyilvánitott-e szándékot magát tisztázni ? Ismét-
lem, az angol egyház annyira elfogadta a korona legfőbb 
joghatóságát, hogy Blomfield óta ennek módosítására semmi 
sem történt. Nagyon világos tehát, hogy csak egy eszköz 
lehetséges. Vagy hármas királyságunk határain belől kell 
keresnünk a tanra nézve legfőbb itélőszéket, vagy a ten-
geren túl, nincs más választás, csak a korona és a szentszék 
között ; de a vonzó erő, mely az államegyházat lelánczolja a 
koronához, arányban van a visszataszító erőhöz, mely a 
szentszéktől eltávolítja. Ezen tény legbensőbb tudata az, 
mely az anglikán egyházat fogva tartja. Érezte, hogy ez az 
egyedüli álarcz mely fedheti. És valóban az anglikánok 
sohasem fogadandják el hitdolgában püspökeik legfőbb 
joghatóságát, mivel ezek nem is merik magok számára a 
csalhatatlanságot igénybe venni, és nyilvánvalólag meg is 
vannak osztva. Azt álliták, hogyha az angol egyház csak 
szólani merne, megmenekednék, ha nem a korona jogható-
ságától, legalább Gorham eretnekségének vádjától. Lát tuk, 
hogy szólott, pedig ritka egyérzelmüséggel, és mi volt ered-
ménye ? Egy nyilatkozat küldetett szét aláíratás végett az 
angl. papság minden tagjaihoz. Czélja volt kijelenteni, mi-
szerint a királynő suprematiájának esküje kötelezőnek te-
kintendő csak a világiakban, és nem a szorosan hitbeliek-
ben. A papság 17,000 tagjai közöl csak 1800 irta alá. Tehát 
hallgatólag 15,000-nél többen a vallási suprematia mellett 
nyilatkoztak. De ez csak előzmény volt. Mialatt ezek tör-
téntek, a kath hierarchia visszaállíttatott Angliában, mire 
az anglikán egyház összes püspökei és papjai ezelőtt alig 
tapasztalt egyértelműséggel siettek tiltakozni a szentszék 
suprematiája ellen, és a korona elé borultak, ennek pártfo-
gását kérvén ki. Titkos ösztön figyelmeztette őket, hogy a 
korona vallási suprematiája alapja a szakadárság létezésének, 
és nincs más mód előle kitérni, tőle megszabadulni, mint a 
kath. egyházbai visszatérés. 

Az utóbbi években az utólsó vacsoráróli tan, ugy mi-
kint a keresztség kérdése, Skótcziában és Angliában tár-
gyaltatott. Skótcziában egy emelkedettebb szellemű for-
mula, melyet igazabbnak lehetne mondani, ha részben mégis 
téves nem volna, az episcopalis egyház által elvettetett. An-
golhonban ellenkezőleg ugyanazon tanra vonatkozólag, két 
ellenkező véleménynek tetszés szerinti hirdetésére adatott 
szabadság. Ebben megnyugodott az anglikán egyház, ugy 

hogy hallani sem lehet, a két homlokegyenest ellenkező tan-
ból melyikét vallja magáénak. 

Harmincz év előtt dr. Hampden a scholastikai hittu-
domány ellen irt jelentéktelen mű miatt censura alá vétetett. 
Ma a rationalism us szabadon uralg Oxfordban, és a tanárok, 
kik ama theologiának nem barátjai, hatalomban és tisztelet-
ben részesülnek. 

A követek háza megszűnt a keresztényelmet beval-
lani, mióta zsidókat enged a parlementbe, mindamellett ő 
uralkodik az angol egyházon, miután az általa választott 
minister nevezi az összes püspököket. A „Common Prayer-
Book" módosításáról ott indítványoztak múltkor. A házasság 
keresztény törvénye eltörültetett egy parlementi acta által. 
Először canterburii S. Ágoston óta oldatott meg a házasság-
köteléke angol törvény által, és az elválasztás, mely a zsi-
dóktól jött, és szakadároknál dívik, hozzánk is befészkelte 
magát. A parlement e rendelete ellen az angol egyház nem 
tiltakozott, és papsága kötelezve van ujraesketni, és tem-
plomait megnyitni azok házasságai számára, kiknek férjeik 
vagy nejeik még élnek. Nem csuda, ha az egymásutáni 
többnejüségnels Angliába behozatala után dr. Colenso a na-
tali keresztények között az egyidejű többnejüséget is türi. 
— Emlékezem még mily boszonkodást, és vihart idézett elő 
a „90 beszéd" és „Ward röpirata a hitezikkelyek fölött." 
Szerzőik megélték azt, hogy az „Essais and Revues" ratio-
nalisticus czikkeit olvashatták, és hallhatták reá az érseki 
törvényszék Ítéletét, mely a szerkesztők közöl kettőt egé-
szen felmentett minden büntetéstől, csak egy kis megintést 
adván ; mire a korona titkos tanácsa még e szelid megrovást 
sem tűrte. ,Essais and Revues' a 39 hitezikkelyt a legelőre-
haladottabb rationalismus szerint magyarázta, és irói fel-
mentettek, és felhatalmaztattak igy tenni. Igy tehát a ratio-
nalismus haladása az anglikán egyház törvénye, és igy an-
tikatholikus jellege, az egyház dogmáivali ellenkezése mind-
inkább jobban kiderül. 

IRODALOM. 
I s k o l a i K i s t ü k ö r , k a t h . t a n u l ó k ú j s á g a . T u -
l a j d o n o s é s f e l e l ő s s z e r k e s z t ő B á r á n y l g n á c z , 

k i a d ó K e r t é s z J ó z s e f . I I f o l y a m . 
Jászay azt mondja, hogy korunk a r e g é n y e k k o r a , 

s van is valami a dologban. Azonban sokkal inkább el lehetne 
róla mondani azt, hogy az ujságlapok kora. Igen sok em-
bernek ezek képezik, majdnem kizárólagosan, szellemi táp-
lálékát. A legutolsó pór érdekeltséget tanusitó mosolygó ar-
ezot vág, ha valami lapot lát, s tudakozódik tartalmáról. Aki 
pedig atillában jár , ha képviselő nem, de legalább is lapszer-
kesztő akarna lenni. S ez az előbbiből folyik. 

Geschäft-világot élünk. Mindenki oly kelme után néz, 
amelyiknek legjobb kelete van. — A dobos a templom előtt 
és a piaezon dobol, mert ott a nép, mely meghallgassa. Az 
ujságlapok terét kell felhasználni annak, ki mindenkihez 
akar férni, mert vajmi soknak épen ez a tér az Achil-
les sarka, ahol sebezhető életre, vagy halálra. 

Azért, ha máskor calamitásnak tartanok is, most sze-
rencsésnek üdvözöljük azt a gondolatot, mely oldalunkon a 
lapirodalom terét méltatja figyelmére. Mert minden ilyen 



gondolat foganositása, betáblázás egy darab helyre, melylyel 
— ha csak egy lábnyom, egy talpalatnyi is, minden esetre 
mégis nyertünk ; mert legalább ott biztosan állhatunk s ha 
kell puskázhatunk. 

Két éve, hogy t. Bárány Ignácz ur a nevelés terén kis 
lapjával tért foglalt, pedig olyan tért, mely addig a res nul-
lius szerensétlenségében osztozva, jó formán csak Szokolyi 
ur barátságtalan maszlag-vetéseit volt kénytelen napfényre 
hozni. 

A tér Bárány ur által elfoglalva a miénk, elég tapin-
tattal, csinnal van rendezve, gondos kezek által müveive, 
hol a divatos indifferentismus kórója helyett az élő hit szép 
virágai pompáznak, hol a kétfelé sántikáló *) elbeszélések 
helyett az egyház szent tanitásán átszűrt erkölcs-nemesitő 
példák foglaltatnak, melyek az erényt az őt megillető polczra 
emelik, a bünt — de nem a bűnöst — a szeméten hagyják, 
hol végre a félszeg honimádás helyett, az Ur Jézus Krisztus 
könyeivel megszentelt őszinte hazaszeretet honol s a fej-
ledező ifjú fakadó tehetségei mindig oda irányoztatnak, mi 
szép, mi nemes s oda, hol az honol, kitől minden szép, szép-
ségét kölcsönzi. 

Hogy hoszszu ne legyek, csak néhányra hivatkozom. 
Sz. Cyrill (317. 1.) és az Ibolyák (222. 1.) mily szépen 

figyelmeztetnek, hogy ,sursum corda!' — Itt van-e a paradi-
csom ? s egy jó gyermek, (355 és 358. 1.) a gyermeki gyön-
géd szeretet épületes tanúságai, a ,szép ajándék ' (305. 1.) a 
hazugság rútságát ; ,Emma és I rma' (266. 1.) a pajkos fen-
héjázás megaláztatását ; ,az orvos és szolgája' (284. 1.) a vi-
lágban sokszor előforduló csalódásokat ugy állítja elő, hogy 
a gyermekek belőle életelveket szerezhetnek, s még az öre-
gebbek is benne kedves olvasmányt lelhetnek. 

Mi az oka mégis , hogy bizonyos alkalommal t. Bárány 
ur e szavakra volt kénytelen fakadni : Ugy látom, hogy vagy 
nincs szükség nálunk erre a lapra ; vagy a gondviselés annak 
létesítésére nem engem választott. A v e l l e i t á s s a l akar-
juk legtöbben beérni ! A ,kiszti-hand' és pukedli csinálásnál 
nem igen akarunk sokan odább menni ! 

T. Bárány urnák törekvése üdvös, mindenesetre dicsé-
retes és annál nagyobb elismerésre méltó, mivel e téren, 
melyre lépett hitvány önérdek, aljas mellékes szempontok 
nem igen szerepelhetnek, sőt még tán valami jó lombos zöld 
ágra sem igen vergődhetik az ember ; mert a nevelés komoly 
munkája a gyönyörködni akaró élvsóvár nagy tömegnek, 
nem épen oly valami egyptomi húsos fazék, melynek ize, 
még a külföldi regénytár vöröstengerén túl is kedvesen csik-
landozza az elmét. 

Veuillot azt mondja, hogy az áldozat szelleme kihalt. 
Épen azért annál inkább kellene pártolnunk azon vállalato-
kat, melyekben a nagy közös elvek mellett néha néha a 
hamu alól kipislogó önfeláldozás látszik, s nem kellene azt 

*) Mint p. o. többek közt a Belányi által irt ,M i n e m l e t t b e -
l ő l e ' czimü regénye egy néplapban, hol az impedimentum cultus dispa-
ritatis kicsinkés kötekedésnek, a házasság pedig oly valaminek van elő-
tüntetve, hol a felek még ördögöznek is. Jó lett volna a pozdorját kigere-
benyezni. 

tartanunk : de verbis, quantum vis. Az ellenséges ember éb-
ren van, ha elalszunk hozza a konkolyt. Legyen valami jó 
a másik oldaliak malmára, nagy hirdetményekkel árasztanak 
el mindent, sippal, dobbal harsogtatják Kárpátoktól Adriáig 
be a hazát ; mi bennünk semmi elmésség. Magunkat is agyon 
hallgatjuk, s nem ismertetve elbukunk. Sokszor nem jó az 
az igen nagy szerénység. Ha egyebet nem tehetünk, lega-
lább azt a mi jó, amit jónak ismerünk, mással is tudassuk. 

VEGYESEK. 
Kiss (Ilméri) István ur „Magyar néplapot" fog megin-

dítani f. é. dec. 3-án. Tartalma vegyes lesz, az országos kép-
viselők beszédeit mellékletben fogja kiadni. Élőfizetési ára 
negyedévenkint 1 frt . mely a „Magyar néplap" kiadóhiva-
talához Pesten megyeháztér 9 sz. czimezendő. — A vállal-
kozó szerkesztőnek neve,eddigi munkásságából itélve, minden 
jó reményre jogosit. Vezérelje az Isten őt jó szellemben ! 

Biróczi Biróczy Ágoston, krakovai plébános nov. 
12 én életének 48-ik évében ajtatos ker. halállal mult ki. J u -
talmazza az Isten munkás életének eddigi érdemeit, miután 
a munka közepén hivta ki az élők sorából ! 

Az egri főmegyéhez tartozó Szent-Mihály községben, 
a most létező önálló káplánság helyett egy rendes plébánia 
felállítása, s a 130 frt . 29 krral kimutatott helyi jövedelem-
nek a rendes 315 frtra leendő kiegészítésére megkívántató 
184 frt . 71 krnyi évi pótléknak a vallásalapbóli kiszolgálta-
tása megengedtetett. (P. H ) 

Nt. Schräder Kelemen jezsuita atyának folyó évben 
fejtegetendő hittani tételei, az előbbiekhez mérve 4-ik soro-
zat, előre nyomtatásban megjelentek. Értekezni fog ez év-
ben a tudós jezsuita atya a bécsi egyetemen a szentségekről 
átalában öt fejezetben, 1) de idea conceptuque sacramenti ; 
2) de existentia et numero ; 3) de sacramentorum efficacia ; 
4) de effectibus; 5) de causis ; 6) de ritibus eorum. Éz lesz 
az első rész; a második de sacrificio l ) d e c r u e n t o ; 2) de in-
cruento. Ezen tételekhez adatott még egy kitűnően jeles 
patristicus dolgozat „de praedestinatione" ŝ z. Ágoston sze-
rint : melyben a tudós szerzetes atya sz. Ágostonnak ezen 
tanát meghatározza, a szentatyák ide vonatkozó tanával 
azonosnak találja, pelagianismustól, ennek minden nemeitől, 
ugyszinte jansenismustól tisztának bizonyítja, s igy megha-
tározott fogalmát a praedestinationak 22 okokkal sz. Ágos-
tonból bevitatja, s végre pontokba fűzött következésekben 
(corollarium) mintegy visszatekintés gyanánt előadja. 

Eugenia császárné három kórodát látogatott meg, hol 
cholerások feküdtek, beszélt is sokakkal a betegek közöl. 
Egyik már végső perczeiben volt, midőn a császárné hozzá 
jött, s a császárné első kérdésére ezt felelte a beteg : „igen 
roszul vagyok kedves néne," gondolván hogy őt szeretet-
néne szólította meg, üvegesedett szemeivel már nem tudván 
felismerni senkit. A néne közbeszólt, mondván : „nem én 
kérdeztem, hanem a császárné," amire a császárné : „ne za-
varja őt, engemet a legszebb néven nevezett." Aki Jézus 
Krisztus iránti szeretetből szenvedő felebarátjának szolgál, 
annak neve „császárné" szónál is szebb, s a kath. jó lelkű 
császárné előtt is becsesebb. — A császár is meglátogatta a 
Hôtel-de-Dieu nagy kórházat. 

Szerkesztői tudósítás. 
F—r. P . Ö. Igen. 
Sz— lya. B. I . Jól van; csak a dologra; a jövő adand alkalmat, a 

testvérek pedig elismerést. Munkásság ! 
Várna. Z—y. Az előfizetés jövő évi mártiusig fog szolgálni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyom Iájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9 . sz. a. 



r 
Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dí j fé lévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, november 25-én. 4S. II. Félév. 1865. 
TARTALOM : Filii matris meae pugnaverunt contra 

me. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Filii inatris meae pugnaverunt 
Montra me. 

Horváth Mihálynak történeti munkája „Hu-
szonöt év Magyarország történetéből 1823—1848. 
Genf 1864" a kereskedésből csendőrileg kitiltva le-
vén, felőle szólani, vagy mint irodalmi munkát be-
mutatni nem szabad. Mivel azonban a letiltás akkor 
történt, mikor ezen munkának sok példányai már 
el voltak adva; igy kétségtelen, hogy e munka sok 
kezen forog, sokak által olvastatik, többek által fog 
még olvastatni. A csendőri letiltás még vissza nem 
vonatott, de némely állitások, történeti botlások szót 
követelnek; azért tisztelve a felsőbb rendelkezés 
által kiszabott határokat, nem a munkáról, mint 
irodalmi termékről fogunk szólni, hanem csak az 
ebben letett valótlan állitásokat fogjuk saját érté-
kükre levonni. Fia az egyháznak, s most ostromlója, 
a világ előtt becsmérlője lett. Filius prodigus, oly 
állapotban van, mikor még a visszatérésről az atyai 
házba nem gondolkodik. Azért irtuk : filii matris 
meae pugnaverunt contra me. 

Előszavában foglalt nyilatkozata szerint, ugy 
vélekedik, mikint, azon munkára „forditott fáradsá-
gával leghívebben rótta le hazája iránti kötelessé-
geinek adóját, azt tartván élete leghazafiasabb, pol-
gártársai elismerésére legméltóbb, s egyszersmind 
legáldásdúsabb (?) tettének." Emellett azonban 
őszintén bevallja, hogy ebbeli vállalkozásával „tö-
retlen útra lépett, de rálépett csak azért is, hogy bot-
lásai, tévedései, a nálánál képesebb jeleseink vala-
melyikét arra birják, miszerint jobb müvei ajándé-
kozza meg hazáját, vagy legalább helyreigazitsa az 
ő tévedéseit." S ez, a multunk iránti kegyelet, és a 
történelmi pártatlan igazság érdekében, vajmi szük-
séges is lenne ! Mert bizony, minden tartózkodás 

nélkül szabadjon kinyilatkoztatni, a nevezett mü 
nagyrészben a régi ellenzék apothéosisa, a conser-
vativ párt, és katholikus clerus nem érdemlett ki-
pelengérezése, és a sok ellenmondások tévelege. Aki 
a vastag két kötetii munkát elfogulatlan érzület-
tel átolvassa, lehetetlen, hogy el ne ismerje, mi-
kint a legnagyobb magyar Széchenyi István gróf-
nak azon vádszavai a szerzőt is súlyosan terhelik, 
melyeknél, fogva t. i. „Politikai programmtöredé-
kek" czimü röpiratában Széchenyink panaszolja: 
„Én egy conservativ részéről sem hallottam soha 
is, — mond — az egyetemes ellenzéki testületre 
kiáltani anathemát, midőn nem egy ellenzéki az 
egész conservativ pártiakra, toties quoties, mint 
mindannyi megvesztegetett hazaárulókra nem átall 
,in Bausch und Bogen' szórni kigyót-békát ; mi oly 
méltatlanság, melyet valóban még gyermekeknek 
sem bocsáthatni meg, de egyedül őrülteknek néz-
hetni el. Ne gyengitsük, ne rontsuk — mond legki-
tűnőbb államférfiunk — hitelünket, valóban ne. Mert 
hiszen, ha nem vagyunk is egy véleményüek, ma-
gyarok maradunk azért mégis mindnyájan, mit soha 
sem kellene felednünk." Ámde H. M, nagyban 
feledi a véleménytürelemről szóló azon bölcs intel-
met, azért szórja oly bőkezüleg, mint Jupiter tonans, 
a liazafiatlan vádoskodás villámait mindazokra, kik 
az ellenzékkel azon egy uton nem haladva, a con-
servativ párt föladatához hiven, a reformtörekvések 
rohamában a történeti jogot képviselve, a mult és 
jelen közt mint közvetitők, mindig jótékonyan, mert 
arra törekvőleg működének, hogy az ujdon ellentét-
ben ne álljon a fennlevővel, hanem inkább ennek 
további fejleményeül tűnjék föl, mivelhogy a hala-
dási kérdések megoldása, csak ugy vezetheti rázkó-
dás nélkül a népeket ohajtott czéljokhoz, ha mig 
egyik lábbal szilárdan állnak, azalatt a másikat 
előbbre viszik. Ha szerző ezt szem elől nem téveszti, 
és átalában a tárgyilagos igazság álláspontjára he-
lyezkedik, ugy egyedül a tények fölött itélve, ezek 
után birálná a conservativek eljárását, és soha nem 
fürkészgetné a pártfelekezetiség prismáján azok-
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nak már ,a priori' gyanú alá vett szándokaikat. Innen 
van aztán, hogy szerző a történelem ama belső, és 
főtörvénye ellen is vét, helylyel közzel, melyre nézve 
Cicero kérdezi: „Quis nescit primani esse históriáé 
legem, nequid falsi dicere audeat, dein nequid veri 
non audeat? ne qua suspicio sitin scribendo, ne qua 
simulation 

Hogy a fölhozott gáncsok nem légből kapottak, 
szabadjon néhány, a történeti való-igazzal ellenkező 
tényállást helyreigazitanom, tévedéseit föltüntetnem; 
de különösen sürüen előforduló ellenmondásai közöl 
egyetmást czáfolólag is registrálnom; mert azt tar-
tom, hogy a következetesség, valamint az igazság 
hatalmas bizonyitéka, maga az Isten is, ennek kút-
feje, mindig ugyanaz levén, ugy ellenben a követ-
kezetlenség kiderítése is leverő érv azt illetőleg, ki 
önmagával nem egyszer ellenkezésbe bonyolódva, 
téveszméket terjeszt. Ennélfogva lehet csak legin-
kább az oly irónak hitelességét megrenditeni, mely-
lyel különben is csak a rövidlátók, vagy azok előtt 
bir, kik a minden oldalú vizsgálódás utján az igaz-
ságot nem keresve, mindazt föltétlenül elhiszik, mit 
ünnepelt embereik eléjök adnak. 

„Mióta a szent-szövetség okmánya — mond 
H. M. — nyilvánossá lett, a reactio,az összeszoritás 
politikája átalánossá lett. E politika Magyarország-
ban is érvényesíttetvén, a bécsi középponti főrendőri 
hivatal által elfogadott elvek, megállapitott szabá-
lyok, s törvény ellenére is, a magyar kormányszékek 
közbejöttével s általuk életbe léptettettek."1) Azon-
ban legottan, a 22 old. már halomra dönti, mit 
imint irt, mert azt állitja, hogy hazánkban, „a tit-
kos rendőrség, a kormányszékek mellőztével, egye-
nesen a bécsi rendőri főnöktől függött, attól vette a 
rendeleteket, ahoz intézte tudósításait." Csakha-
mar ezután újra arról vádolja a kormányszékeket, 
hogy a törvény sértetlensége fölött, mikint kell vala, 
nem örködének, hanem „tagjainak hazafiatlansága 
következtében, a kényuralom néma eszköveivé vál-
tak." 2) Utóbb mindazáltal terjedelmesen közli, a 
kormányszékeknek, több izben tett, és ugyan csak 
hangosan szóló, mint mondja, jóakaratú előterjeszté-
seit, az osztrák ministerium tanácsára határozatba 
ment törvénytelen rendeletek (az országgyűlésen 
kivül kivetett adó és ujjonczállitás, ésátalában az ide-
gen befolyás) ellen. Sőt maga a szerző is szokása sze-
rint önmagának ellenmondva, egyenesen bevallja, 
hogy a „cancellariát, előterjesztéseinek sikeretlensége 

') I . köt. 20. 21. 
a) I. 28. 

nem bátortalanitá el, minden alkalommal utóbb is hal-
latván az alkotmány igényeit fejedelme előtt", és hogy 
a „kormányszékek hazafiúi kötelességeik teljesítését 
mulaszthatlannak tekinték," 3) és pedig ugyanazon 
időszakban (1823), melyről őket liazafiatlan néma-
ságról vádolá. A vallásosság elhanyagolásaért is 
átalában a kormányt kárhoztatva, azt veti szemére, 
hogy „a belső vallásosság élesztésének, a kegyes 
érzelmek ápolásának eszközeit elhanyagolván, sőt 
számos esetben egyenesen meg is gátolván, csak a 
vallásosság külső nyilatkozatait, az isteniszolgálatot 
igyekezett gyarapitani, csak az ünnepek megtartá-
sát, az egyházi szertartásokbani részvétet, a gépies 
gyakorlatokból álló vallásosságot sürgette." *) Fur-
csa okoskodás! Avagy a belső vallásosság élesztésé-
nek nem meg annyi eszközei-e azok is, melyeket a 
szerző imint gáncsolt? Ha az ember nem tiszta 
szellem, hanem lélek- és testből álló lény, nincs-e 
szüksége arra, hogy kivülről belülre hatólag buz-
dittassék vallásosságra?.. Roszalólag felpanaszolja 
azt is, mikint a jelen század másodfelében Metter-
nich és Szedliczky ministerek olyanná fejleszték az 
örökös tartományokban a kormányrendszert, „mely 
minden szabad mozgást a politikai testületeknek, 
papságnak s nemességnek minden önállóságát, ön-
tevékenységét meggátolta."5) Holott munkája II. 
köt. 88. 1. az 1840 —1843-ik évről szóltában, már a 
magyar katholikus egyházi személyek öntevékeny-
ségét csupán az oltár köré akarja szoritani, azzal 
utasitván őket oda, hogy megelégedve a fönmaradt 
szellemi hatalommal, ne igényeljék azon világi befo-
lyást melyet a megváltozott, szabadságra s egyen-
lőségre törekvő emberi társaságban többé (?) nem 
gyakorolhatnak." I ly (szűkkeblű, mert az egyházi 
férfiakat politikai kiskorúságra degradáló, és az 
egyenlőség vonalán kivül helyező) világnézet mel-
lett, sőt annak ellenére, h o g y H . M. mégis helyt fog-
lalt mint V. Ferdinánd király ő Felsége által kine-
vezett csanádi püspök az 1848-i főrendi táblánál, 
ezt ép oly következetlenül tevé, mint amily ellen-
mondásba keveredik akkor, midőn azt állitja, hogy 
az 1825-i országgyűlés mindkét táblájánál a sérelmi 
(tehát kormányellenes) politika foglalta el a zöld 
asztalt, de csakhamar ezután meg a felső táblát, ke-
vesek kivételével, egészen az udvari párthoz tarto-
zónak nyilatkoztatja.0) Még szembetűnőbb módon 

3) L. I. köt. 85, 86, 90 sat. 100 old. 
4) I. köt. 36. 
à) I. köt. 24. 
6) I. köt. 147 — 149. 
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elárulja szerző részrehajló és egyházellenes lélek irányát az 
által, hogy a magyar irodalmi törekvéseket elbeszélvén, mi-
dőn Virág Benedek „Magyar századok'1 (1808 —16) czimü 
történelmi müvét méltókép kiemeli, hozzá teszi, hogy Virág 
„daczára papi, szerzetesi állapotának, független s elfogulat-
lan szellemmel birálja a kort, az eseményeket."7) Mintha 
bizony a papi, a szerzetesi állapot elenyésztetné a független 
s elfogulatlan szellemet, és rendszerint csak is az életgon-
dok, és sok más egyébnemü viszonyoknak inkább alávetett 
világi irók lehetnének annak legtermészetesebb hordozói, 
tulajdonosai. Midőn b. Eötvös József t. hazánkfia 1862-ben 
a ,Kisfaludy társaság' közülésén tartott elnöki beszédében 
az irodalom sülyedését, illetőleg az industrialismus azon ne-
mét jelezé, „mely az irodalmi vállalatoknál is, csak a kelen-
dőségét veszi tekintetbe ; mihez képést a legjelesebb tehet-
ségek is ugyan ilyféle tekinteteknek meggyőződésöket, 
legszentebb polgári kötelességeiket is föláldozzák, a tömeg 
rosz indulatainak hízelegve, azon erkölcsi alapokat megin-
gatva, melyeken a társadalom nyugszik," bizonyára nem az 
egyházi Írókra czélozott, mert őket azon zsibárusi irodalmi 
kufárságról, és társadalom-ellenes irányról nem is vádolhatá. 
— „Minden, mit irodalmunk, (— mond a szerző folytatólag a 
szóban lévő irodalmi törekvésekről, a jelen század második 
tizedére vonatkozólag —) a politikai és jogtudományok te-
rén előmutathat, azon néhány kézi könyvből álla, (kár, hogy 
meg nem nevezi) melyeket a tiszántúli reform, egyházkerü-
letben levő főiskolák tanárai (a katholikus felekezetnél (?) 
jegyzi meg, a közoktatás még egészben latin nyelven foly-
ván) hallgatóik számára készítettek ; mert e hazafias lelkű 
kerület a magyar nyelvet, már az 1797-i májusban tartott 
közgyűlésén beültette a tudományok székébe."8) Cuique 
suum ; és nihil nisi verum Ez minden igazságbarát, és főleg, 
minden nem ugyan történet-csináló, de történetirónak is a 
jelszava. Hogy mennyire tévesztette ezt H. M. szem előtt 
az imint idézett helyen, legottan látni fogjuk. „A hajdu-bö-
szörményi iskola — mond Szeremlei Samu ur — mint a 
debreczeni főtanodához tartozó tantárgyak tekintetében, 
épen ugy ahoz tartotta magát az előtt is, mint folyó száza-
dunkban szakadatlanul. A református tanintézetek egyiké-
ben sincs a mult században nemzeti nyelv tanításáról szó, 
hanem uralkodott mindenikben ama helytelen tanirány, 
mely a nemzetiség teljes ignorálásával, sőt elnyomásával, 
minden árort a latin nyelv megszerzése után törekedett, s 
mig Tiszántúlról a budai „Ratio educationis" ellen óvást 
menesztettek fel, azalatt magok sokáig a közmivelődés fel-
számlálhatlan kárára tűrték, sőt előmozdították a félszeg 
humanismus zsarnokságát a felsőbb iskolákban." 1809 ja-
nuár 15-én a tiszántúli superintendentia, (mikint 1806-ban 
is) ismét kimondja : „Igyekezünk bizonynyal, és igyekezni 
fogunk, hogy a tudományoknak azon nemei, melyek köve-
teltetnek, (a kormány által kiadott, és a katholikusok részé-
ről el is fogadott ,Ratio educationis' az anyanyelv tanítá-
sát is sürgette) a mi iskoláinkban is tárgyaltassanak, és 
magyaráztassanak." „Igy egymásután négy-ötféle szerveze-
tet nyer a tanoda ; e tantervek öt-hat évi időközökben egy-
mást váltogatják föl ; azonban a korszükségnek, az üdvös 

7) I. 51. 
8 )1. 52. 

reformkivánatoknak utoljára sincs elégtéve. Mert nem bír-
tak megszabadulni a rögeszmétől — mond ugyan e reform. 
Szeremlei ur — mely szerint szentül hitték, hogy a magyar 
protestáns ember szükségeinek egyes-egyedül a latin clas-
sicus irodalom felelhet meg. Másban nincs üdvösség. A va-
lódi reformot csak akkor hozták be, midőn magunkra nőtt 
az idő. Tiszántúl nem volt egy Vay, ki a humanistikai mel-
lett, a hazai és reál iránynak is megadhatta volna a maga 

jogait e század elején." 9) Eszme-társulatnál fogva e helyütt 
még azon körülmény is figyelmet érdemel, miszerint épen 
Debreczenben, a hit- egyháztörténelem-sőt még a gyakorlati 
lelkészettan is csak 1835-től kezdve adatott elő magyarul. 10) 
Egy latin példabeszéd szerint, az illetőnek saját önvallomása, 
fölér száz tanú ellenkező bizonyságával. Alkalom- és czél-
szerünek vélem itt azon történeti adatot is fölhozni, misze-
rint a „pápai főiskola múltja és jelene" czimü czikkirójakint, 
„a pápai akadémiában ugy, mint a középtanodában, a du-
nántúli helvét hitvallású egyház-kerület 1815-i határozata 
értelmében, majdnem e század harmadik évtizedeig, kizá-
rólag a latin volt a tannyelv."11) 

„Az 1847-i országgyűlésen, mivel az ezt megelőzött 
években többször történt — mond Horváth ur — hogy a 
horvát törvényhatóságok a magyar vármegyék leveleit, mi-
vel magyarul voltak szerkesztve, el nem fogadták, mulliat-
lanul szükségessé vált a nyelvviszonyokat Horvátors; igra 
nézve positiv törvény által szabályozni. Evégett — mond 
— azon törvényjavaslat hozatott ismét szőnyegre, mely a 
mult (1843, illetőleg 44-i) országgyűlés alatt nem nyert ki-
rályi sanctiót." (II. 543). Pedig a fönebb a 212 oldalon ama 
javaslatot már mint szentesitett törvényt, nevezetesen annak 
6-ik pontját közli előadván, mikint annálfogva Horvátor-
szág s annak törvényhatóságai s itélö székei (magyar) a 
törvényhozással, kormánynyal, és a magyarországi törvény-
hatóságokkal egyedül a hivatalos magyar nyelven kötelez-
tettek érintkezni. A szóban levő 1844-i a magyar nyelv- és 
nemzetiségről szóló 2-ik törvény azonban horvát atyánkfiait 
illetőleg sem többet sem kevesebbet nem tartalmaz, 
mint ezt : 

7 §. A kapcsolt részekbeli törvényhatóságok a magyar-
országi törvényhatóságoknak magyar — ezek pedig a kap-
csolt részekbeli törvényhatóságoknak latin nyelven irt le-
veleiket is fogadják el, tárgyalják, és azokat illő válaszszal 
lássák el." 

8 §. 0 Fölsége már kegyelmesen elrendelte, hogy a 
magyar nyelv a kapcsolt részekbeli fő- és minden középis-
kolákban (akadémia- és gymnasiumokban) mint rendszeres 
tudomány tanittassék." Es mit előbb kell vala fölemlítenem, 
ugyanazon törvény 3 §. kimondja azt is, mikint „országgyű-
lési nyelv ezentúl kirekesztőleg a magyar leszen, egyedül a 
kapcsolt részek követeinek engedtetvén meg: hogy azon 
esetben, ha a magyar nyelvben jártasok nem lennének, a 
közelebbi hat évek alatt tartandó országgyűléseken szava-
zataikat latin nyelven is kijelenthessék." i a) Vajmi visszás 

9 ) Protestáns egyházi és iskolai lap 1862, 16 sz. 
J0) Prot . egyh. és isk. lap 1864. 14 sz. 
" ) Prot . egyh. és isk. lap 1862, 38 sz. 1218 old. 
n ) L. Magyarország sarkalatos törvényei s államjogi fejlődése. 
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dolog, midőn egy egyszerű olvasó erezi magát késztetve 
arra, liogy a történész tévállitását helyre igazítsa ! (Folyt.) 

Bevies-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 23-án. 1) A biztosok bevégezvén mun-

kájúkat , Consalvi azonnal útra készült. Azonban az első con-
sul meglepések által szokván intézkedni, Consalvinek és a 
szentszéknek még sok nyomorokat okozott. Búcsufogadtatá-
son levén Consalvi, azonnal tapasztalta, hogy, midőn a ne-
hézségeket legyőzetteknek gondolta, a legnagyobbaknak 
csak előizét érezte. Consalvi kijelentette, hogy a nehéz tár-
gyalásokban a szentszék egyedül az egyház javát , a hivek 
boldogságát tartotta szem előtt, azért távolról sem tett emlí-
tést a pápai államokról, melyeknek jelentékeny részét a for-
radalmi zavarokban elvesztette. Bonaparte azonnal két meg-
lepéssel állott elő, az első volt az alkotmányos papok ügye, 
k ik közöl püspököket akar t választani, a másik a concorda-
tumra vonatkozó bulla, melynek szövegét előre akar ta is-
merni. Consalvi legerősebb okokkal vitatta a consul előtt, 
hogy az alkotmányosok átok alatt levén, a canoni fölruhá-
zást nem kaphat ják meg a szentatyától, hacsak tüzetesen 
vissza nem vonják s jóvá nem teszik szakadásukat . Bona-
par te mondá, hogy ezek számosak, s ha az atheusokkal a 
concordatum ellen egyesülnek, mint az egyházra, mint az 
államra igen veszedelmes pártot alakithatnak ; emiatt az ál-
lamész kivánja, hogy reájok tekintet legyen. „Én reá bírom 
őket, hogy a concordatumot elfogadják, s a szentszék paran-
csainak engedelmességet Ígér jenek." Consalvi ismétlé, hogy 
a concordatum elfogadása még nem elég, mivel ebben a pa-
pok polgári alkotmányáról szó nem levén, azt elfogadni 
még nem annyi, mint azon alkotmányosságnak ellent mon-
dani. Azonban Bonaparte ebben sem engedett, mert mint 
mondá, részletekbe menő retractatio önszeretetüket nagyon 
sértené. J) 

Nem kevesebb nehézséget szült a bulla. Consalvi épen 
az elutazáshoz készült, midőn estve Bernier a consul nevé-
ben hozzá jön, hogy a concordatumhoz csatolandó bullának 
szövegét minden esetre előlegesen ismerni akar ja . Hasztala-
nul szabadkozott Consalvi, hogy őnek i nincs fölhatalmazása 
a bulla szövegéről tárgyalásokat kezdeni, miután ő csak a 
concordatum megkötésére küldetett ; és bármily szöveget is 
indítványozna Parisban, azt Romában mindig megváltoztat-
hat ják . De Bernier ismét fenyegetésekről beszélt, ha a con-
sul szándékának eleget tenni vonakodnék. Ennek czélja volt, 
úgymond Consalvi, hogy a consulnak nem tetsző dolgok ne 
emiitessenek a bullában, hogy ő az ,articles organiques' pont-
jaiban szabadabb lehessen. Ezekhez még kívánta a consul, 
hogy a concordatum azonnal jóvá hagyassék, amint a szent-
atya elolvassa, mert aug. 15-én Parisban közzétenni, s a k k o r 
az érsekségi s püspöki székekre tett kinevezéseket kihir-
detni akar ja . Consalvi Bernierrel éjjel nyolez óráig dolgo-
zott a bulla szövegén, ennek kifejezésein, elváltak egymás-
tól, Bernier saját lakába, Consalvi pedig uti kocsijába ment, 
s oly sebesen utazott, hogy csak Lyonban, Milanóban, Flo-
renezben fél napot pihent, ahol őt a consulnak egy fu tá r ja 
" ») Mémoires T. 1. p. 388—393. 

elérte, mely ismét a concordatum aláírását a legrövidebb idő 
alatt sürgette. Kinzás, csikarás volt a consulnak szövetséges 
barátsága, a megcsalás csak később jött napfényre. 

Hazatérvén Consalvi, a szentatya az államtitkár vise-
letét átalában jóváhagyta, a concordatumot minden okmá-
nyokkal a bibornokoknak egyenkint megküldte. Gryülésbe 
hivatván a bibornokok, néhány közölök csak két pontra tett 
észrevételt. 1) Hogy a még el nem adott egyházi j avak 
visszaadatását kérni kellene ; 2) hogy a kifejezés : ,cultus erit 
publicus, habita tarnen ratione ordinatiorum politiae propter 
publicam tranquillitatem', a kormánynak minden túlkapá-
sokra utat nyit. Rövid szóváltás után a bibornoki testület a 
szövegbe beegyezett, miután az első nehézségre nézve az 
egyház kimondta, hogy az elfoglalt j avak birtokosait zavarni 
nem fogja, itt a több és kevesebb csak a gonoszoknak alkal-
mat adna gúnyolódni, hogy az egyház mindig a földiek 
után vágyódik ; a másodikra pedig, hogy ámbár kivánatos 
volna a ,habita ratione ordinationum politiae' kitörülhetni, 
vagy pedig ,propter solam tranquillitatem' kitétellel körül-
írni ; de Istenbe vetvén a reményt, ily nehéz időkben a kisebb 
jóval is meg kell elégedni. A szentatya végre nyilatkozott, 
hogy az ő nézete is ugyanaz. Jóvá hagyatott tehát, és a 
szentatya által aláíratott a concordatum, s-30 nap múlva, 
amint Consalvi Parisból távozott, az első consul kezébe át-
adatott. 

Bonaparte sürgetései, hogy a concordatum minél hama-
rább aláirassék, azt sejtették, hogy ez Parisban azonnal ki 
fog hirdettetni. Csalódás ! A consul u j nehézségeket tett, neki 
Consalvi által Parisban tett bullaszöveg sem tetszett, ebből 
is sok kihagyandót követelt. Ezen fölül kívánta, hogy bibor-
nok-követ jelen legyen Parisban, és pedig Caprara, vagy 
Doria, aki a concordatum kihirdetésekor már ott legyen. Az 
apostata papok házassága is nehézségeket szült. 

A szentatya ezen házasságokra nézve III . Julius pápa 
nyomain haladott, a bullát Bonaparte kedvére szerkesztette, 
Caprarát Parisba küldte. Capraráról Consalvi ugy nyilatko-
zik, hogy túlságosan engedékeny volt, sokszor olyat tett, 
mire felhatalmazva nem volt, sőt a szentatya szándéka ellen 
is. Visszahivatása többször volt szóban, de Napoléon nem 
akar t senkit mást követnek fogadni. 

Multak napok, hetek, hónapok, az annyira sürgetett 
concordatum Parisban ki nem hirdettetett . Csak Consalvi 
értette, mert Bonapartét szivig ismerte, hogy a nagy sürge-
tés nem más volt, mint csikarás, zaklatás, kisértet a szent-
széket, ha lehetne, engedelmességre szoktatni, Végre jövő 
évben húsvét napján, a megkötéstől 10 hónap után, közzé 
tétetett a concordatum, s a,szervezetes czikkeknek ' nevezett 
erőszakos toldalék a halogatásnak ti tkát felnyitotta. Ezen 
czikkek a concordatuminal együtt egy okmányban hozattak 
nyilvánságra, mint a concordatumnak része, mintha a szent-
atya ezeket is elfogadta volna. A czikkek a concordatumnak 
legfőbb pontjait kiforgat ták, erejükből kivetkőztet ték. A 
szentszék látta, hogy vele álnokul bántak a tárgyalásnál, s 
mire a tárgyalásnál Consalvi reá nem állott, azt az első con-
sul maga hatalmából hozzá tette. Amikor dühöngött Consalvi 
ellen, da hamar lecsendesült, már akkor látszott magában 
föltenni, hogy a concordatumot ily uton fogja kiegészíteni. 
A szentatya azonnal tiltakozott, ismét az ur mennybemenete-



339 m 

lének ünnepén tartott eonsistoriumban az egész világ előtt 
kinyilatkoztatta, hogy a szervezetes czikkekben semmi része 
nincs, hogy azok tudta nélkül csatoltattak a concordatumhoz, 
s hogy azokat nem helyesli, és soha sem fogja helyeselhetni. 
I r t a consulhoz is, hogy aczikkek visszahúzását kieszközölje. 
Surdo cecinit. 

A püspökök kinevezésénél hasonló fokú becsületesség-
gel já r t el a consul. A szentszék tiltakozott az alkotmányo-
sok ellen. Bonaparte mégis többet nevezett közölök. A pápa 
szigorú retractatiot követelt. Bonaparte Íratott Romába, hogy » 
Bernier orléansi püspök által eléjök adott retractatiot aláir-
ták, s hogy ennek nyomán Caprara nekik megadta a canoni 
felruházást. De a nevezettek, mihelyt püspöki székeiket el-
foglalták, azonnal tiltakoztak, hogy ők semmi retractatiot 
alá nem irták, sőt soha alá sem irják. A szentatyának vég-
nélküli volt a fájdalma. Ezek közöl egy kettő példás élettel, 
s gondos főpásztori tevékenységgel enyhitette a szentatya 
fájdalmait. A consul a botrányt tűrte, s nehogy az engedet-
lenek ellen a szentatya canoni szigorral előlépjen, minden 
fenyegetéssel akadályozta. A szentatya azonban nem szűnt 
meg kérni, egy részről az alkotmányos püspököket, hogy ha-
joljauak engedelmességre, más részről a consult, hogy ezt 
tőlök sürgesse. A szentszék gondolta, hogy a concordatum-
mal a szakadárság véget ér ; a consul álnoksága tette, hogy 
a botrány, a bün tovább maradjon, sőt a plébániákon is messze 
terjedjen. 

Ezen botránynak megszüntetése volt VII Pius utazásá-
nak Párisba legfőbb indoka. A bibornoki testület egyetem-
ben ellene volt ezen utazásnak. Napoléon életkérdést csinált 
magának belőle, hogy Pius Parisba jőjön. Feseli bibornok 
mint követ mindent igért, sőt javasolta, hogy a legátiók ki-
adatását kérje a pápa, csakhogy utazásra birja. De a szent-
atya semmi földit nem akart kivánni, csak a szervezetes 
czikkek visszavonatását, s az alkotmányos szakadár püspö-
kök és plébánosok elmozdittatását. Bonaparte ünnepélyes 
okmányban megigérte, hogy ezeket vagy retractatiora birja, 
vagy a püspöki széktől elmozditja. „ ígér te a császár azt is, 
hogy a szervezetes czikkekre nézve is teljesen engedni fog 
a pápa kívánságának, sőt, ha van még valami, mit a szent-
atya óhajt, a császár szívesen fogja megtenni. Ezen Ígére-
tek hivatalosak voltak, Feschnek jegyzékeiben, és Talley-
randnak hosszú sürgönyében olvashatók. Ezt Ígérte Melzi 
olaszországi kormányzóra nézve is, aki hasonló módon üressé 
tette az olasz tartományokra kötött concordatumot. S mi volt 
mégis a pápa utazásának eredménye ? A szervezetes czikkek 
s Melzinek rendeletei változatlanul maradtak, a császár csak 
ígérte a távozó pápának, hogy a váltott jegyzékeket tekin-
tetbe veendi. — Az alkotmányosoktól retractatiot nyert a 
pápa, de erre a kormány sehogy sem működött közre. Csak 
az ég segített minket ez ügyben. Néhány püspök a pápának 
szemébe merte mondani, hogy ő vissza nem vonja alkotmá-
nyos esküjét, vagyis bűnét; de legyőzve a szentatyának 
szelid szavai, sürgetéseire mindnyájan Írásban adták vissza-
vonásukat, s esküdtek engedelmességet a szentszéknek. Igy 
szűnt meg a schisma. Elfelejtettem még megemlíteni, hogy 
Napoléon a concordatumnál mindig azt mondta, hogy minden, 
mi benne nincs, a canoni jog szerint fog elintéztetni ; mikor 
pedig a concordatum megköttetett, akkor mondani szokta, 

hogy ami a concordatumban nincs, az teljesen érvénytelen."2) 
ÄZclZj <X történeti események kényszeritik a vallomást, hogy 
a szentszéknek hazugságai, kétszínűséggel . . . volt dolga, 
amiben csak I. Napoléonnal értekezett. A további szomorú 
események igazolni fogják ezen állítást; események, me-
lyek a szentszék teljes kifosztásában, a pápa fogságba vitelé-
ben végződtek. Fog juk látni. 

ALAP, nov. 10-én. November 5-ke felejthetlen mara-
dand az alapi hivek sziveiben. Kicsinytől nagyig mind öröm-
ben úszott, mert e napon régi óhajtásukat teljesedve látták. 
Ot éve t. i. hogy Alap közel 1800 kath. hívőt számláló puszta 
község a Sár-szentmiklósi anyaegyháztól Farkas Imre szé-
kesfehérvári püspök ő nagyméltósága, a mi kegyelmes fő-
pásztorunk által elkülönittetvén, lelkészi állomássá tétetett ; 
az isteni-tisztelet tartására a lelkészi lak egyik része szolgált, 
mely a számos hivek egy negyedének befogadására is elég-
telen volt. Hallván ezt ö nmga, nem tekintve csekély jöve-
delmét,nem azon ezerekre menő összeget, melylyel a plebánia-
házat és földeket megvásárlá: újra közel 9000 frt . áldozott 
egy nagyobb templom építésére. Az alapi hivek értesülvén 
főpásztorunk kegyességéről, mint a szorgalmas méhek ket-
tőztetett erővel hozzáláttak a szükséges anyagok meghordá-
sához, melyben a szomszéd Szent-Miklós, Vajta, Szentivány, 
Előszálás helységbeliek, a ker. kath. felebaráti szeretetnek 
kitűnő példáját adván, nem csekély segítséget nyújtottak. 
Junius 21-én tétetett le az alapkő, aug. 20-án tüzetett fel a 
toronyra váltságunk jele a kereszt, és november 5-én álda-
tott fel, a külső világosságra 16 öl hosszú, 7 öl széles, és 4 
öl 2 láb magas templom. O nagyméltósága személyesen 
akará szent Imre napján, mint a templom védszentjének 
ünnepén, Alapot meglátogatni és templomát feláldani ; de 
kimondhatlan fájdalmunkra, e szép szándokának kivitelében 
súlyos betegsége akadályozta. A felszentelést tehát Venosz 
Imre székesfehérvári kanonok ur ö nagysága épületes ajta-
tossággal végezte. A felszentelés után ő nagysága kenettel-
jes szavakkal ecsetelte az ünnepély magasztosságát, mely-
nek végeztével megáldván a Bartal Gryörgyné született Bar-
csák Vincentia ő méltósága által készített díszes misemon-
dóruhát, amelyben a szomszéd lelkipásztorok segédlete 
mellett, a vérontás nélküli áldozatot bemutatá, mely ünnepé-
lyes nagy mise alatt a Bold. Szűz Mária, és szent István ki-
rály tiszteletére felszentelt mellékoltároknál is szolgáltatott 
szentmise. Nem akarom ama nemes hivek szerénységét 
megbántani, kik áldozatkészségökkel Alap községét örök 
hálára kötelezték magok irányába, azzal, ha neveiket és ti-
tokban nyújtott szives adományaikat e becses lapok t. cz. 
olvasói előtt felfedezem, az által csak igazi buzgóságukról 
akarván tanúskodni. Ritka szép példáját adta kath. érzüle-
tének Zlinszky István ur, emelvéu az urnák, gazdagon meg-
aranyozott családi czimerével ellátott, ritka szépségű, és szent 
István apostoli király képével feldíszített mellékoltárt.. Pet-
rás Pálné, szül, Petrit3 Teréz asszonyság saját kezével hím-
zett oltárteritőt és két vánkost áldozott az ur oltárára, me-
lyek a főoltár emelő ékességei. Borovszky Mária kisasszony 
a Bold. Sziiz Mária iránti benső ragaszkodásának kegyeletes 
jeléül annak oltárát kék selyemből készitett oltárteritővel 
ékesítette ; Tóth Rosalia kisasszony pedig a főoltárt szakava-

*) T. 1, p. 4 1 2 - 4 1 5 . 
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tottsággal sajátkezüleg készített virágkoszorúval ékesí-
tette, és fehérmunkával a templomot ellátta. Haáder Czeczi-
lia, férjezett Kuluncsits Gyuláné, a főoltárra egy gazdagon 
megaranyozott keresztet, a szószékre pedig galambot aján-
dékozott, mely annak különös szépséget kölcsönöz. Salamon 
Pál ur a főoltár melletti két ablakot válogatott színes üveg-
gel metszette be. Salamon Alajos egyházi gondnok ur a tért, 
melyen a templom épült, ingyen adta, sőt a templom terének 
nagyobbitása és csinosabbitása végett, saját házának udvará-
ból 5 öl széles és majdnem 25 öl hosszú helyet adott a tem-
plom teréhez. Salamon Zsigmond ur, Koller Ignáczné szül. 
Neveskéri Kiss Etel, Haáder György, Kolosváry Sándor, 
Posztoczky József, Petrás Pál, stb. szinte szép terjedelemmel 
járultak. Egy szóval, az alapi hivek között nem találkozik 
egy sem, ki maga tehetségéhez képest filléreivel az ur Jé-
zust meg nem örvendeztette volna. Ur Jézus fizesse meg! 

fi. V. 
MONDRAGONE, (Frascati mellett) sept. ó én. Au-

gustus 30-án este jött tudomásunkra, hogy más nap IX-ik 
Pius pápa ő szentsége a mondragonei convictust, mely a je-
zsuita atyák vezetése alatt van, s hová összes Olaszország-
ból vétetnek fel növendékek, látogatásával szerencséltetendi. 
Az atyák és a növendékek sietve felhasználták a csekély 
időt, hogy méltó fogadást készítsenek a pápakirálynak. Bor-
ghèse herczeg Mondragone birtokosa, ki ott lakik, kastélyá-
ból mindent rendelkezésre adott a convictus kellő feldíszíté-
sére. A feljárás alatt és előtt diadalivek, obeliskek, virágok, 
ő szentsége czimere, és más diszitmények valának szemlél-
hetek, és az Angelini Antal által készített következő fel-
irat : Pie IX pontifex maxime — nostras subire aedes non 
renuis — nosque in prima aetate et exiguos numero — al-
loquio dignaris et vultu beas — nos singulari honore aucti 
gratiisque — agendis impares — Tibi páter et princeps 
spondemus — cum nostra adoleverit aetas — nos Petri sedem 
et divina jura — impavido pectore defensuros." A tágas te-
remben, honnét az épület többi részeibe nyilik a bejárás, 
két pyramis díszelgett, az egyik virágokból, a másik gyü-
mölcsből összeállítva, felül a pápa mellszobra, a terem egyik 
falához trón volt készítve, a karzatok pedig ugy, mikint a 
terem többi része növényekkel dúsan ellátva, az egész terem 
kert té varázsolva ; az erkély pedig, mely a városka nyugoti 
részére szolgál, és honnét az ager romanus-ra gyönyörű ki-
látás nyilik, bársonynyal felékesítve. Az ő szentsége eljöve-
telére kitűzött óránál jóval előbb már a vidék lakói töme-
gesen tódultak ide. Két század pápai zuáv katonai tisztel-
gésre állott készen. Itt várták ő szentségét a monte-porzioi 
tanács, a papság és községek küldöttségei, és a tanonczok 
ünnepi köntösben. Cagiano di Azevedó bibornok fényes kí-
sérettel előzte meg a pápa jövetelét, ki öt órakor délután ér-
kezett meg. Ö szentségét a frascatii bibornok érsek, a ház 
főnöke, a szerzetesek és növendékek fogadták, az utóbbiak 
lábai elé borultak, mi könyekre indító jelenetet képezett. Ö 
szentsége áldást osztóan először is a kápolnába ment az Ol-
tár iszentség imádására, mialatt Meluzzi az intézet zenemes-
tere a harmoniumon mesterileg játszott. A pápa ezután a 
convictus igazgatójának vezetése mellett megszemlélte az 
intézet helyiségeit, meghallgatta a Duchi és Borghèse fiatal 
herczegek által versekben mondott párbeszédet, dicséretek-

kel halmozta el Borghèse herczeget nagylelkű adományáért, 
lábcsókra bocsátotta az intézet főnökét, ki virágokat és az 
előbb említett párbeszédet nyomtatásban ajánlotta fel ő 
szentségének. A pápa a fiatalok mindegyikéhez intézett egy 
pár buzdító, serkentő szavat, mutatván, mennyire szivén 
viseli az ifjúság valláserkölcsi nevelését. Szintén lábcsókra 
bocsáttattak a szomszéd camaldoli-féle remeteség szerzetesei, 
és a küldöttségek. Ezután az erkélyre ment ki, és a roppant 
számú tömegre apostoli áldását adta. Jelen volt a testgya-

•korlatra szánt teremben, hol néhány növendék ritka ügyes-
ségének adta jeleit a jelenlevők sokszoros tapsai között, 
megnézte a kertet is, melyben minden növendék számára 
egy kis rész van kihasítva a müvelésre. Visszatérvén a pápa 
a fogadási terembe, az egyik pyramisról, mely mint emiitők, 
gyümölcsből volt összerakva, egy fürtöt szakított le, és ez 
jeladás volt arra, hogy az összes vendégek siessenek hason-
lót tenni, mire csemegék, és frissítő italok osztattak ki a 
herczeg bőkezűségéből. Hetedfél volt, midőn ő szentsége, 
boldogító látogatásának felejthetlen emlékét hagyván hátra, 
újra megáldotta a convictus tagjait, és szűnni nem akaró 
örömrivalgások között indult vissza Castel-Gandoifóba. 

NEW-YORK, oct. végén. Mult april havában a külön-
féle felekezetű protestánsok igehirdetőinek gyűlése tartatott 
itten, melynek czélja volt egyesülni a kath. vallás terjedé-
sének meggátlására. Csudálatos egyesség a roszra ! A tisz-
teletes urak egy methodista imaházban gyülekeztek. Tiszte-
lendő Bakon ur értekezését ennek fia olvasta, melyben 
az egyesülés lehetségéről szól, azon kikötéssel, hogy a ba-
ptisták, presbyterianusok és püspökiek ide ne bocsáttassanak. 
Azután a presbyterianusok képviselője Vermylie szónokolt, 
mutatván, mily könnyű presbyteriánusnak lenni. Western 
az irás ama szavaiból : ,Unus Dominus, una fides, unum ba-
ptisma'' indulván ki,szükségességét bizonyitgatá annak, hogy 
mindannyian baptistákká legyenek. Végre Cox, az episco-
palisok követe lépett fel, hosszú beszédben fejtegetvén a 
protestantismus szakadozottságát, mely ellen csak egy or-
vosság van, egyesülni az episcopalisok zászlaja alatt, hogy 
igy sikeresen lehessen megtámadni a catholicismust. Egye-
sülés rontásra ! A tervek mily bábeli zűrzavara ! Az ellen-
mondó előterjesztvények vége az elválás volt, miután egyik 
sem akart engedni. — Egy uj kath. hírlap hirdetése jelent 
meg nem rég. Kiadója T. Sorin atya, ki valóban szelíd lelkű, 
szeretetre méltó szolgája az urnák. A lap czime : ,Ave Ma-
ria.' A programm panaszolja, hogy eddig Amerikában nem 
volt folyóirat, mely Mária dicsőítését tűzte volna ki czélul. 
- A Daurignac által irt története Jézus társaságának itt is 

mindenütt méltó dicséretre talál. — A szenthét három utolsó 
napjaiban tartományi főnökünk az egyetem növendékeivel 
szentgyakorlatokat tartott. 10 —12 prot. ifjú saját kivána-
tát fejezte ki ezek következtében a megtérésre. Nagyszom-
bat napján 5 növendék kereszteltetett meg. E napokban 
templomunk összes helyiségei tömve voltak. Húsvét napján 
15 néger protest, tett hitvallomást. Az áldozók száma igen 
nagy volt. Városunk mindinkább katholikussá lesz, küldé-
reink már a munkát alig győzik. Az aratás nagy, az aratók 
száma pedig csekély, ,rogemus Dominum messis, ut mittat 
operarios.' — Tudják önök, hogy noviciatusunk körül sok 
szegény creol lakik. E vidéken, melyet alföldnek nevezhet-



nck, tudatlan, még nem polgáriasodott nép lakik. T. Panken 
tanár ott missiot alapított, hol vasárnap misézni és oktatni 
szokott. Egy gazdag ereol egy régi házat ajánlott fel, és ez 
szolgál kápolna gyanánt, melyet tehetség szerint felékesí-
tettünk. Panken ezenkívül a szomszéd vidéket is bejárja, és 
apostolkodik szorgalmatosan. Egy napon visszatértében egy 
kunyhóra talált, hol négerek valának egybegyűlve, és egyik 
felolvasta a bibliát. Azonnal közibök lép, megmondja, hogy 
ö pap, ajánlja szolgálatát, feláll a szószékre, és kezdi magya-
rázni hitünk sarkalatos igazságait. Időről időre a négerek 
kiáltozzák : ,ez az,' . . ,igaz igaz' . . ,ugy van' . . ,helyes' stb. 
Megliivták Pankent, hogy jöjjön minden vasárnap, amit tel-
jesít is szorgalmatosan. Az isteni irgalomnak mily csuda-
ténye ! Adjon az ur áldást ez uj keresztény telepitvényre. 

HAVAI SZIGETEK, sept, végén. A havai szigetek 
királya megtagadta a mormonoknak az engedelmet területén 
községet alapíthatni. A mormonok tanai még nem igen derit-
tettek fel, és azért érdekesnek találjuk Brigham Youngnak, 
a mormonok fejének 5-ik Kamehameha királyhoz intézett 
leveléből egy töredéket erre vonatkozólag közölni. „Szerin-
tünk — igy ír — a szellemi és az anyagi lét olyannyira 
egybe vannak kötve, miszerint nem tekinthetünk tökéletes-
nek bármily vallási rendszert, melyben a test jólétére épen 
annyi gond nem fordittatik, mint a lélek üdvösségére. A lé-
lek és test egyiránt müve atyánk és mesterünknek, és részé-
ről mindkettő egyenlő gondoskodásra méltattatik, amint ezt 
az Ádámra szabott büntetések mutatják, és azon törvények, 
melyeket világi ügyekben is adott az emberiségnek 
Felséged kétségen kivül tudja, hogy „a Jézus Krisztus és az 
utólsó nap szenteinek" egyháza hiszen egy könyvben, mely 
Mormon könyvének hivatik, mely isteni ihletségből íratott 
és mely rövid kivonatát tartalmazza azon népek történeté-
nek, melyek egykor Amerika continensén laktak, és a mely-
nek egyik ágát kétségtelenül a havai-i néptörzs is képezi. 
Ezen könyv nálunk egyenlő tekintélylyel bir a szentirással, 
és tőle neveztek el bennünket mormonoknak. Ezen könyv 
tanaiba való hitünk okozta, hogy ezen eontinens őslakóival 
ugy bánjunk, mint bánunk. Annyi jóságot mutattunk irá-
nyukban, hogy mint atyáikat tekintenek. Ezen könyv arra 
tanit minket, hogy ők Israel ivadékai, hogy Józseftől szár-
maznak, ki Egyptomba adatott el, és hogy egykori elődeik 
müveit nép voltak, kiket Isten szeretett és megáldott, hanem, 
mivel áthágták Isten törvényét, keményen bűnhődtek értté. 
Azonban megígérte Isten atyáiknak, hogy a kibékülés napja 
elérkezendik, és a meghatározott időben előkészitendi az 
utat, melyen áldásaiban ismét részesülhetendnek, midőn is-
mét oly nagy, és oly hatalmas néppé fognak alakulhatni, 
minőt atyáik egykor képeztek." 

VARSÓ, nov. 10 én. Az egyház ellen az orosz hatóság 
által ujabb merény követtetett el ; ő méltósága Rzewuski, aki 
Felinski érsek száműzetése óta a megyét kormányozta, oct. 
hava 27-én reggeli 4 órakor elfogatott, és Astrakánba vite-
tett. Másnap oct. 28-án a hivatalos újság következő magya-
rázatot adta : „Ezen rendszabály, mely elől eddig a kormány 
visszarettent, és melytől tartózkodott azon reményben, mi-
szerint R. jobban fogja belátni a méltósága által szabta kö-
telességeket, — az által lőn szükségessé, hogy az admini-
strator kormánya egész ideje alatt szembe szállott a kor-

mány rendeleteivel, és folytonos ellenzéket képezett, ami 
amint hiábavaló, ép oly ártalmas volt magára a katholikus 
érdekekre nézve is. Azon időben, midőn az ország bűnös és 
forradalmi agitatio által lángba boríttatott, az úgynevezett 
egyházi gyász is hozzá járult, hogy segitse szitani eme moz-
galmat. Rzewuski állandóan vonakodott eme gyász megszün-
tetését elrendelni. Midőn az események sora kényszerité az 
administratort arra, hogy a forradalmi tüntetéseknek határt 
szabjon, melyek végre magára a papságra nézve is kényel-
metlenek kezdének lenni ; midőn a rend fokozatosan ismét 
helyre állott, R. elég szerencsétlenül még most sem fogta 
fel a kibékítés szerepét, mely ezen körülmények között 
egyedül illett papi küldetéséhez, hanem folytatta ellenkezé-
seit, az adott intések daczára. O nem vonakodott az állam 
alaptörvényeit megsérteni. Igy egyebek között a figyelmez-
tetések ellenére nemcsak meg nem szüntette a bécsi pápai 
nunciussali közvetlen közlekedést, hanem ettől a királyság-
egyházi ügyeire vonatkozó rendeleteket a kormány közve-
títése nélkül el is fogadott, és ezeket hiteles másolatban az 
ország többi kath. püspökeivel, administratoraival, és káp-
talanokkal közleni is merészkedett. Ez nyilt sértését fog-
lalja magában az ország több sarkalatos törvényeinek, és 
különösen az 1817-ik császári ukáznak, és döntő volt arra 
nézve, hogy véget vessen a kormány nagylelkűségének és 
türelmének, mely öt eddig az administrator irányábani viszo-
nyokban vezérelte. De R. ezen kivül Varsóban létele utólsó 
napjaiban más vétséget is, mely nem kevésbé súlyos, elkö-
vetett, mely ellenkezik a kormány által a zárdákra vonat-
kozó rendszabályokkal. Igy egyik varsói zárdában a szer-
zetesek által főnököt választatott törvénytelenül, mert a ren-
deletek szerint egyet a szerzetesek közöl megerősités végett 
a kormánynak kellett volna felterjeszteni. Ezen szabályel-
lenes választás azonkívül, mint a vizsgálatból kiderült, a 
lehető legnagyobb fénynyel és nyilvánossággal eszközölte-
tett. R. eltávolittatása arra szolgáland,hogy nagyobb tekintély 
kölcsönöztessék a törvény sérthetlen hatalmának, és egyút-
tal megerösitendi a papság azon részének befolyását, mely 
beismervén a forradalom által okozott roszakat, be kezdi 
látni, mit parancsol a papi méltóság, az egyház java, és hogy 
tisztelet illeti meg a törvényes hatalmat, és annak rendele-
teit. A varsói káptalan, mely most a megye kormányzatával 
van megbizva, megmutathatja, ha váljon okult-e a múlton, 
és ezt azáltal fogja megmutatni, ha a megye kormányzatára 
oly férfiút fog választani, ki megerősíttethetik a kormány 

• által, ami a nevezett káptalannak már értésére is adatott." 
Ezen czikke a hivatalos újságnak legszebb dicséretekint 
tekintethetik főt. Rzewuski ő méltóságának. A megye egy-
házai önként felvették a gyászt az egyház törvényei és szo-
kásai szerint, midőn Felinski érsek száműzetett. A kormány 
véget akarván vetni eme tiltakozásnak, követelte a helyett-
nöktől, hogy azt megszüntesse. Rzewuski nem egyezett ebbe 
előbb, mintsem az érsektől magától erre parancs nem érke-
zett. R. a kormány parancsa ellenére továbbra folytatta a 
közlekedést a bécsi apostoli nunciussal, és augustus havában 
tőle egy közleményt vett, melyet másolatban Lengyelország 
többi kath püspökségeivel közölt. Evvel nem tett mást, mint 
engedelmeskedett a törvénynek, mely minden kath. püs-
pöknek parancsolja, hogy összeköttetésben maradjon a sz. 
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szekkel. A pápának az orosz birodalom területén nem levén 
semmiféle képviselője a bécsi nuncius van megbízva az orosz 
és lengyelhoni egyházi ügyek kezelésével : igy tehát a len-
gyel püspököknek hozzá kell fordulni a szentszékkel tár-
gyalandókra nézve. Er re nézve tehát R. szintén egészen 
törvényesen jár t el. Végre ami a varsói zárdában történt 
főnökválasztást illeti, az administrator a canonok ellenére 
ebbe nem avatkozhatott, és a canonszerü választásnak helyt 
engedvén, csak is kötelességét teljesítette. A mondottak az 
egyedüliek, mik R. ellen mint bűntények felhozattak, a 
moscovitai kormány közlönye mást fel nem hozhatott. R. 
egész bűne tehát az, hogy méltán megfelelt azon bizalom-
nak, melyet belé helyezett a szentatya, midőn 1864 jul. 
30-én a lengyel püspökséghez intézett körlevélben miután a 
kormánynak Felinski érsekkeli bánásmódját kárhoztatta 
volna, imigy szólott: „egyébiránt bizonyosak vagyunk arról, 
hogy szeretett fiunk Rzewuski Pál, megemlékezvén köteles-
ségéről, és az orosz kormány rendeletének teljesítéséhez 
semmi módon segédkezet nem nyújtván, teljesíteni fogja az 
átalános helyettnökség teendőit, melyek tisztelendő testvé-
rünk Zsigmond érsek, az ő törvényes főpásztora által reá 
bizattak, és hogy ennek mindenben engedelmeskedni fog." 

VEGYESEK. 
O Fölsége f. é. nov. 2-ról kelt legfelsőbb elhatározásá-

val legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, miszerint a 
lugosi egyházmegyéhez tartozó Peru községben létező tem-
plom és iskolaház a perui görög katholikus hivek birtokába 
haladék nélkül átadassék. (P. H.) 

A „Magyar Sajtó"-ban egy jól kidolgozott czikk kö-
zöltetik a zsidók emancipatiojáról, legtöbb reményt merítve, 
hogy miután az 1849 és 1861-i országgyűlés a zsidóságot 
puszta Ígérettel a jövőre utasította, az 1865-i már az ígéretet 
bevallja. A parancsoló törvény erre a liberalismus, a kecseg-
tető haszon pedig félmillió embernek magyarrá tétele, tehát 
nemzetünk rögtöni szaporodása. Igaz, mióta a zsidók az in-
gatlan vagyonra birhatási jogot kaptak, a fekvő birtok sem-
mit sem nyert értékben, a földmivelés sem emelkedett; de a 
nagy változás a birtokban megtörtént, mivel Tiszáninnen 
Tiszántúl a legszebb birtokok nem magyar, hanem más 
nemzetiségű tőzsérek birtokába jutottak. Pest Lipót és Teréz 
külvárosa a képviselő-választásnál is nagy változást fogna 
szenvedni, Gorove- s Schwarzhoz, Ráth- Keményhez más 
erger-berger végzetü nevek fognak csatlakozni. A polgár-
mesterség elnyerése pedig különösebb változáson fog átesni. 
Az iskola, a házasság, a család, a törvénykezés más arczot 
ölt. — Az értekező szemrehányásképen emliti, hogy a kép-
viselőjelöltek programmjaiban a zsidó emancipatioról szó 
sincsen ; de ez, ugy szól, azért van, m i v e l magától értetik. 
Merne csak vele valamely alföldi városban a képviselőjelölt 
fellépni ! 

Egy pesti protestáns pastor időszakonkint hivei aszta-
lánál megfordulván, egyik legutóbbi alkalommal az asztalnál 
egy ismeretlen személyiséget pillantva meg, kérdi a gazdát, 
váljon ki legyen ezen előtte ismeretlen uri ember ? Érte-
sülvén az illetőnek nevéről és kath. vallásáról, megindulva for-
dult a házi gazdához mondván: „S . . • uram mit mivelt az 
Istenért, már két katholikus van házánál, nem talált volna 
hitsoi'sosai között embert ?" Ezt hiteles tanutói birjuk, s ol-
vasóink közöl bármelyik több ily példával szolgálhatna. De 

legyen ez egy az ezer közöl. Es ha ez igy megy a mesterem-
berre ? „Nem talál prot. csizmadiát, szabót stb. kinél ruháit 
készíttesse ?" A kereskedőre : „nem talál prot. kereskedőt, 
kinél vásároljon?" A városi tanácsnál; „nincs-e prot. polgár, 
kire szavazzon ?" A megyénél ; „nincs-e prot. férfi, kit előre 
tol jon?" Az iparegyleteknél, a magyar akadémiánál, a Kis-
faludy társaságnál s tb . . . most a képviselők választásánál. — 
Kalocsa helyett, melyet a népszám, a birtok, középponti fek-
vés stb. választási helyül ajánlott, Dunapatajra teszik a vá-
lasztási helyet, csakhogy a kerület kath. felső része, különö-
sen a kalocsai káptalan, az érseki tisztség stb. ne vegyen 
részt a szavazásban. T. Ny . . . P . . ur igen nagy, igen okos 
ur Pest megyében. 

Mélt. s főt. Simor János győri püspök ur nov. 3-ról fő-
pásztori körlevelet menesztett megyéje lelkipásztorkodó 
papságához, melyben említvén a küszöbön levő országgyűlés 
nagy horderejét, buzdítja papjait, hogy hiveiknok a válasz-
tásokban hazaszeretetüknél fogva tanácsadóul legyenek; egy-
szersmind megrendeli, hogy dec. 2-ik vasárnapjától kezdve 
az országgyűlés egész folyamán vasárnaponkint a nagy szent-
mise után 3 Miatyánk és Üdvözlégy után ,Deus auctor pa-
cis' magyarra fordított imádságot a néppel együtt mondják el; 
azonfölül naponkint a szentmisében ugyanazon collectât fel-
vegyék. — Az országgyűlés nagy hivatásáról igy szól a fő-
pásztor : „Siquis umquam fuit eventus annalibus nostris con-
signatus, aleae plenus, spe opimus, exitu trepidus, et conse-
ctariorum foecundus ; liuic profecto par proximusque censeri 
debet is, quem indicta comitia parturient, in quibus de sum-
mis, quae nationi cuivis sanctissima esse soient, bonis aut 
adipiscendis firmandisque, aut amittendis, nec facile amplius 
recuperandis decernetur; eo enim ilia diriguntur, ut instau-
rato ac nova veluti vita animato universae societatis nostrae 
civilis organismo, vitiata sarciantur, labefactata consoliden-
tur, vetustate obsoleta removeantur, et quae aetatis indigen-
t s sunt accommoda, inducantur : quae quidem satis osten-
dunt, quantum ponderis ac momenti comitiis his tribuendum 
sit." A megválasztandó követjelöltre nézve eme tanácsot 
adja : „Ne populus inops consilii incertus haereat, permoven-
dus, ut suffragia sua in eos conférât viros, quorum vera in 
pátriám Caritas, fides in regem, solida in religionem et Eccle-
siam catholicam pietas et sincerum de concivibus bene me-
rendi Studium exploratum est." Ezeket pedig nem a tem-
plomban, nem az egyházi szószékről, „qui annunciandis 
aeternis veritatibus destinatus est unice," hanem mint pol-
gárok, a polgári életben előforduló alkalommal tegyék. 

Szerkesztői tudósítás. 
A b.-pesti kerü le t érdemdús alespereste f t . Brunner J ános u r e kérést 

intézte hozzánk:„Szerezzen nekem 1000 f r ankra szóló pápai kötelezvÄiyt ." 
— Bécsbe kérdést tevén, f t . Rimely Károly ur ezeket i r ta : „Henn icks te in 
bankár , k i itt a pápa i kötvényeket kezeli , az t mondá, hogy ná la ily k i -
bocsátot t eredeti kötvények mindig kaphatók, 1000 f rankosak 450 o. é . 
f r té r t , 500 f rankosak 225 f tórt , 100 f rankosak 45 f té r t . H a szükség lesz 
reá, én szivesen kezelendem, s veszek bármennyi t ; csak sokat szedjünk a 
s zen ta tyának . " — Akik a szentszék szorult pénzügyének segélyt , az e 
kölcsön elhelyezéséhez kötött h i te lnek és becsüle tnek támaszt , s a v i lág 
előtt igazolást adni óha j tanak , vagy hozzánk, vagy Bécsbe f t . R . Károly a 
Pázmánneve lde ideiglenes Igazgató jához kü ld jék pénzeiket a fönt k i te t t 
számla szerint . Biztos e l já rás lesz az is, lia a pénzek egyenesen Henn ick -
stein bankárhoz küldetnek, jól k i i rván a megrendelőnek nevé t , az utólsó 
postá t , és l akás t . 

Ki igazí tásul emii t jük , hogy lapunk 35 és 38-ik számaiban a place -
tum igazság ta lansága inak megszüntetésére te t t k i rá lyi lépés nem I. F e -
rencz, hanem, mikint az ott k i t e t t évszám muta t j a , V. Ferd inánd k i rá ly 
áldott jó lelkéből eredet t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatot t Pes t en 1865 K o c s i Sándor által (ErkSvy, Galgóczy és Kocsi n y o m i á j á b a n ) Halpiacz és aldunasor sa rkán . 9. sz. a . 
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RELIGIO. 
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Pesten, november 29-én. 44. II. Félév. 1865, 

TARTALOM : Filii matris meae pugnaverunt contra 
me. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Filii matris meae pugnaverunt 
eontra me. 

Mindig voltak, vannak és lesznek is emberek, 
kiknek mások háziköre mindig jobban tetszik a 
magokénál. Innen van, hogy szerző is saját egymást 
terén minduntalan csak gáncsolni valót keres.' A 
többek közt azt is mondja, hogy „a 17-ik század-
beli vallási villongások után végkép parlagon ha-
gyatott az egyházi irodalom ugy, hogy legalább a 
kath. egyház kebelében, Pázmán Péter, és Eszter-
házy Miklós nádor munkái óta, két egész század 
folytában alig mutathatott föl magyar nyelven va-
lamely jelentékeny eszmeszüleményt. De századunk 
negyedik tizedében, a classicai miveltségü Guzmics 
Izidor kezdeményezése után, mond — (ki tudvale-
vőleg a tartalomdús „Egyházi Tár t " szerkeszté) 
— mind nagyobb lendületet nyert." Tisztelet, be-
csület föntisztelt tudósunk emlékének, de igazság 
is! A kezdeményezés dicsősége inkább illeti néhai 
Horváth János fehérvári püspököt, ki mint veszprémi 
kanonok, már 1820-ban kiadá az általa oly jelesen 
szerkesztett „Egyházi Értekezések" czimü theolo-
giai irányú, a tudomány szinvonalán álló folyóira-
tot. Ot, a nagy tudományu egyházi magyar irót, és 
szónokot követte utóbb Kovács Mátyás, egy ideig 
pesti egyetemi tanár, utóbb pedig egri kanonok, 
szintén olyatén havi iratot szerkesztvén. Történet-
irónak nem szabad az ily közbeneső irodalmi fér-
fiak hangya-szorgalmú munkásságát agyon hall-
gatni, mert az ő vállaikon jutánk oda, hol most a 
kath. magyar egyházi irodalom áll, nyelvünk fejlett-
ségét illetőleg. H. M. mikint fönnebbi nyilatkozatai 
mutatják, azt akarja implicite elhitetni olvasóival, 
mikint szivvérünknél is drágább nemzetiségünket, és 
magyar irodalmunkat nem mindnyájan vallás kü-
lönbség nélkül szerettük, védelmeztük, ápoltuk, és 

II . köt. 44. 

fejlesztettük; hanem hogy annak megvédése, fejlesz-
tése, és föntartása csupán a protestantismus érdeme. 
Ez mélyen szomoritó történeti igazságtalanság, és a 
katholikus egyház denunciatiója. Igaz ugyau, hogy 
találkozának protestáns véreink közt oly elfogultak, 
kik határozottan állítani nem átallák, mikint „elis-
mert tény, (?) hogy a magyar nemzetiséget a helvét 
hitvallás mentette még az elveszéstől." 2) Ugyan azért 
„ne feledje egy magyar, egy kálvinista se, hogy a 
magyar vallás (?),akálvinismus volt a magyar nem-
zetiségnek, főkép a kis Erdélyben, a kálvinista nem-
zeti fejedelmek idejében, erős gyámola és védpajzsa; 
hová a magyar nemzet életében és miveltségében, 
szellemi mint politikai haladásában oly gyászos 
emlékezetű (Szilágyi Ferencz ur előtt, kinek e bom-
basticus szavait idézem) Pázmán Péter téritő buz-
gósága, és reactionális működése be nem "hatott." ;i) 
Igaz, hogy ilyféle hangok többször hallattatnak ; de 
az is tagadhatlan, hogy ugyanazon oldalról oly ön-
vallomások is nyilváníttatnak, melyek nemzetisé-
günknek elhanyagolásáról tanúskodnak. Igy p. o. 
Rácz István gyántai (Biharban) refor. lelkész ur 
pauaszolkodik, hogy „neki is van két filiája, mely-
ben a hivek a magyar nyelvből kitanultak." A bo-
rossebesi ref. lelkész ur (Arad-megyében) „az oláli-
ság elnyelő árjába temetkező, magyar reformátuso-
kat emleget." Balogh Endre ur, a tiszántúli lielv. 
hitv. egyházkerület névtáráról szóltában pedig igy 
nyilatkozik: „Gondatlanságból pusztultak el több 
idegen nemzetiség közt lévő kisded egyházak, és 
számtalan családok, melyek nevök szerint is hajdan 
magyarok voltak."1) Erdélyben, a szép testvér ha-
zában pedig (hová Szilágyi ur szerint Pázmán té-
ritő buzgósága épen be nem hatott) még siralmasabb 
lábon áll nemzetiségünk ügye református atyánkfi-
ainál. Gróf Teleky Domonkos főgondnok ur, (ki mult 
évben a természettudósok közgyűlésén a katholikus 

2) Kolozsvári közlöny 1864, 40 sz. 
3) Prot , egyházi és isk. lap 1864, 26 sz. 
4) Prot. egyh. és isk. lap 1862, 14 sz. 1863, 13 sz. 

1862, 30 sz. 
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papságnak szennyes önzést vetett szemére) igen a fönnebbi közleményét nemcsak megerősité, hanem 
t. gróf, az 1862-i vásárhelyi részletes zsinaton „a azon megjegyzést is tevé, hogy sokkal többet és 
vallás, — és nemzetiségnek az idegen elem általi élesebben kell vala irnia a reform, magyarság ama 
elnyeletéséről" tesz jelentést. 5) Az erdélyi reform, gyászlielyzetéró'l. ~) A prot. egyh. és isk. lap t. szer-
egyház névkönyvét ismertetőnek bizonyitása szerint kesztője, Ballagi Móricz ur is annálfogva ajánlja a 
pedig : „vannak egyházak, melyekben a hivek már ,Házi kincstár' czimü protestáns családi lapot az 
ma csak külsejökkel és neveikkel tanusitják, hogy előfizetési fölszólitásban, (1864 sept. 26) különösen 
egykor magyarok voltak, jelenleg pedig oláliul be- a leányegyházak részére, mert ott, mond, „a két 
szélnek. Erdély némely vidékeire — mond — a ma- haza igen sok helyein — a magyar nép alig érti 
gyar reform, missió ép oly életkérdés, mint a mold- már a magyarul hirdetett szent igét, mert egyné-
va-oláhországi hit- s vérrokoninkra nézve."0) Sá- mely elődök bűnös közönye elfeledtette vele anya-
muel József ur különösen megdöbbentő, és minden nyelvét." 
magyar t valláskülönbség nélkül aggasztó rajzát Ezen önvallomásos panaszok reproducálását 
adja nemzetiségünk állásának a kis Kükül lő mel- szükségesnek véltem, azért, hogy H. M-nak alapta-
lékén : „E kanyargó kis folyam mentében, — mond lan dicséretét kellő értékére szállitva, nyilván valóvá 
— több helységek léteznek, hol ezelőtt magyar szó tegyem, hogy nem mind arany az ami fénylik, és vi-
zengett, ma pedig már nyelv, viselet, szokás és ér- szont, nem mind korom az, mit ő setét szinben föl-
zelem idegennek adott helyet, néhol egészben, néhol mutat; s most menjünk tovább. 
az idegenszerű által tarkitva. Balásfalva, egykor A t. szerző az 1830-i országgyűlés vázolatában 
népes magyar falu, jelenleg oláh város, melyben a Vesselényi Miklós bárót és Beöthy Ödönt magasz-
megfogyott magyar protestánsok oláliul beszélnek, talva, nagy kedvteléssel mutatja be őket mint a cle-
Szancsalon, M. Bényen szokatlanná vált a magyar rus ostorozóit. s) Szép parlementáris tulajdon! A 
szó, valamint Boldogfalván is. E sorsban lélekzenek püspökök pedig szerinte korlátolt világnézetűek, 
Kükül lő vár, kevesbé Sövényfalva. A k. Küküllőtől (b. Szepessy Ignácz pécsi püspök vakbuzgó) kik, 
távolabb eső helységekben is naponta fogy nemze- midőn a vallások politikai viszonyai forogtak fenn, 
tiségünk. E falvakban a magyarnak nincs nemzeti „többnyire a theologiából, és zsinatok decretumaiból 
dala, oláh népdalokhoz folyamodik; a nők csak a meriték indokaikat,."9) Ha ,többnyire', tehát nem 
jó napot értik meg nemzeti nyelvünkön. Az elolá- egyedül ezekből, hanem azon méltányos, sőt igaz-
hosodásra aztán — úgymond — a vallástóli elpár- ságos kívánalomból is meriték indokaikat, miszerint 
tolás következik. A reform, lelkész könyörgése, pre- a törvényesen bevett vallású másképhivők tartóz-
dikálása értetlen hangzagyvalék; a „Mi Atyánk" kodjanak oly követelésekkel föllépni, melyek a kath. 
tudása már vallási műveltség ; nemegyszer a lelkész egyház hitelveibe ütköznek. Egyébiránt a t. szerző 
idegen nyelv segélyéhez kénytelen folyamodni a azon előtte nyomatéktalan indokokra is nagy súlyt 
házasulandók k i k é r d e z é s é n é l . . . . Az anyaszentegy- fektet, ha malmára látszanak hajtani a vizet. Föl-
ház részéről a reform, felekezet épségben föntartá- emliti ugyan is néhai Csehi László váczi kanonokot 
sára, panaszolja, nyomatékos lépés nem tétetett, lio- ki szerinte, még mint lelkész, egy a sajtó utján meg 
lott az autonomia körében erre hatalommal birt. nem jelenhetett, és paptársai közt köröztetett irott 
Eltörülhetlen szégyenbélyeg, mond — hogy 320 értekezésében, „a theologiából, s egyházi törvények-
ezer református, kik Erdély nagyjai t s aristocrati- bői meritett megczáfolliatlan (?) érvekkel kimutatta, 
áját foglalják magukban, szegény hitsorsosit a nem- a (vegyes házasságok ügyében kibocsátott) püspöki 
zet és egyház kebeléről lehullani engedi. Haloga- rendeletek helytelenségét." 1 ü) Már hogy a követke-
tás , lágy melegség, s hitvány fillérkedés eddig is zetesség épen nem erős oldala a t. szerzőnek, eléggé 
sok kár t okoztak. De ha tovább is ez édes biinök szembetűnő. És igy persze logicája is sántikál, külö-
kar ja iban vár juk a sült galambot a jövőtől : azon nősen sántikál a reversálisokat illetőleg, melyek ál-
ve szszük észre magunkat , mikép a megyéken a ma- litólag az 1791. 26 törvényezikkel ellenkeznek, 
gya r ság husz-huszonötezerrel apadott le egy évti- holott ennek szellemével igen is megegyeznek ; mi-
zed alatt ." A küküllői reform, egyházmegye az P r o t e g y h é(J i g k lftp> 1 8 6 3 ; n s z 1 9 s z 

1863-i tavaszi részletes zsinatán, Sámuel József ur 8) j 345, 290. 
s) Prot. egyh. és isk. 1. 1862. 49 sz. 9) I . 323. 
6) Prot. egyh. és iskolai lap 1863, 13 sz. 10) I. 553 — 554. 



után az igy hangzik : „Proies e rnixtis matrimoniis 
susceptae, vel suscipiendae, si pater catholicus fuerit, 
illius religionem sequantur, (mind a két nemen lévők) 
si vero mater fuerit catholica, tunc nonnisi proles ma-
sculae patris religionem sequi possint." Ha tehát az első 
esetben imperative, parancsolólag, intézkedik a törvény, a 
másodikban pedig csak permissive, engedményezőleg, mikint 
állithatja, hogy a reversálisok azzal ellenkeznek ? Mikint 
mondhatja, és pedig Kossuthnak Meszlényi Teréz kath . 
hölgygyeli egybekelése alkalmából, mely csak ugyan a pesti 
plébános előtt végbe ment, hogy a lelkészek az áldás meg-
tagadása által a vegyes házasságokat, az 1791-ik 26 tör-
vény ellenére, (mely az áldásadás vagy nemadásról mit sem 
szól, nem is szólhat a világi törvényhozás körén kivül eső 
cselekvényről) megakadályozzák, és igy Pestmegye azon 
végzését is pártolja, miszerint 600 ftnyi büntetésre s tiszti 
kereset alá vétetni rendeltettek ? Mikint vádolhatja a kath. 
papságot a szerző arról, hogy mivel (mikint maga is elismeri) 
a római szentszék intézkedését foganatba vette „az áldás 
megtagadása által a közbékét, s nyugalmat felzaklatta ?" 1 ' ) 
Fölzaklat ták biz azt a vallási közönyösség apostolai, azon 
vallási közönyösségé, melytől a hivő érzületü protestánsok 
is annyira idegenkedtek, hogy a mult század második felé-
ben, sőt később is agendáik nyomán a katholikusokkal ve-
gyes házasságokat határozottan roszalák ; sőt mi több ! 
magok a két felekezeten lévő protestánsok közt is 1833-ig 
fönállott a gyakorlat, reversalisokat követelni, azon évben 
azonban a dunántúli ágostai és helv. hitvallású egyházkerü-
let közt kötött nagy-geresdi szerződés szerint e l t i l ta t tak. , 2) 
Azonban a ,25 év' t. írója a vallási közönyösség destructiv 
irányától annyira nem tart, hogy minden felekézetre nézve 
még a közös iskolát is jónak látja.1 3) Megkisérlé a közös 
iskolák fölállítását József császár, de a protestánsok is be-
leegyezésüket egyenesen megtagadták. Tudva van, hogy az 
„1848-i magyar ministerium ellenében is teljes erélylyel 
sikra szállt (a miatt) és önállóságaért a protestantismus."1 4) 
Nem a jól értet t lelkismereti szabadság természeti jogainak 
megszorítása mellett, és a felekezeti türelmetlenség érdeké-
ben lépett föl tehát azon még most is élő nm. és köztiszte-
letü egyháznagy, mikint szerző rá fogja, hanem a kath. egy-
ház hitelvei védelmére, és a vallási közönyösség lehető meg-
gátolására; azon egyháznagy, kiről mondja, hogy : „a láng-
ész minden sajátságaival föl volt ruházva, és szónoklataiban 
oly éles Ítéletet, s mély értelmet, oly helyes világnézetet, az 
átalános haladás iránt annyi rokonszenvet, annyi szabadelvü-
séget és loyalitást tanúsított ." De ezután, hogy amit egyik 
kézzel nyújtott , a másikkal meg visszavegye, igy szól a ma-
gyar törvényhozás azon első rendű csillagáról : „Kétségte-
lennek látszék, hogy az ő meggyőződései a szabadság föld-
jében gyökereznek ; de mivel jelleme félénk volt, s vágyai 
(mint kanonoké) egyházi fejedelemségen függtek : olyanná 
lett, minőnek a püspökök, az udvar és a hierarchia kívánta. 
Ügyes környezete is őt mindenre haj that ta , mi a megszokott 
tört ösvényről le nem vezetett. (Mily becsmérlés !) Különben 

" ) IX. 610. II . 83. 
,2) Prot . egy. és isk. lap, 864. 2. sz. 
, 3 ) I í . 351. 
'*) Prot , egy és isk. lap 1862. 16 sz. 1864, 37. sz. 

(— mond a sok valótlanságot összehordó és kegyeletrontó 
szerző) lelke mélyébe rej té szabad röptii szellemét és ultra-
montan elvek (?) s tanok soha sem hangzának ékesbeszédü 
a jka i ró l . " , à ) A hány szó, majdnem annyi, hol magasztaló, hol 
lealacsonyitó ellenmondás és vakmerő fürkészése a belső 
embernek. Filii matris meae pugnaverunt contra me. 

íme mennyire szeret H. M. másokat vádolni arról, 
hogy titkos czéljaik vannak ! mennyire szereti a szándék tisz-
taságát gyanusitani ; mily kevéssé szeret csak tények felett 
Ítélni, tények után birálva mások eljárását ; és még az emberi 
kebelnek, egyedül Isten előtt tudva lévő titkait is vizsgál-
ga t ja ! Hogyan tar that igy, és lia a tényeket elferdíti, igényt 
arra, hogy történetírói hitele respectáltassék ? — Ez utóbb 
érintett hibáját ismételve, azt állitja boldogult Lajcsák nagy-
váradi latin szertartású püspökről, mikint „a kölni érsek 
példájára (a dicső emlékű főpásztor) 1839-ben, mivel Bi-
har megyénél hasztalanul sürgette a reversálisok foganatosí-
tását (ezen, és több más megyék olyatén eljárását a szerző 
teljesen jogszerűnek nyilvánítja, mert szerinte a törvények 
ellenére kötött szerződések senkit sem köteleznek,) ennek 
okáért visszatorlásul pásztori levelében oda utasitá — mond 
— lelkészeit, hogy azontúl semminemű vegyes házasságot 
ne áldjanak meg, mielőtt a felek köteleznék magukat , hogy 
születendő gyermekeiket kivétel nélkül a katholikus vallás-
ban fogják nevelni." 16) A néhai nagy nevü herczegprimás, 
Kopácsy József 1843-ban, September 25-én az országgyű-
lésre Pozsonyban összejött főrendek előtt tartott, s teljes hi-
telt érdemlő beszédében, nem ugy mint szerző, hanem való 
hiven igy adá elő a tényállást. „ A vegyes házasságok kér-
dése bejárta már Európának nagy részét, midőn Magyarhon-
ban boldogult Lajcsák Ferencz, nagyváradi latin szertartású 
püspök, körlevelet intézett híveihez, melyben a kath. anya-
szentegyháznak, a vegyes-házasságróli tanítását bővebben 
eleibök adá. Ezen pásztori körlevélben — mond — találtat-
nak némely kifejezések, melyek nem ok nélkül gyani t ta ták, 
hogy lehetnek oly buzgó kath. lelkipásztorok, kik azon kife-
jezéseknél fogva magokat följogosítottaknak tar tanák arra , 
hogy a vegyes-házasságoknál, midőn minden gyermekeknek 
katholikus neveltetésök nem biztosíttatnék, minden közbe-
jöt tüket elmellőzzék, és igy minthogy az 1791-i 26-i törvény, 
evangelikus egyházi pásztor előtt vegyes házasságra lépni 
nem engedné, a vegyes házasságokat lehetetlenekké tegyék. 
Ez — mond — a törvénybe ütközött volna. De ennek elejét 
vevé, az április 27-ről 1839-ben kelt legfelsőbb leirat, — 
melyre a 25 év irója oly önelégültséggel szintén hivatkozik 

— melyben határozottan kiinondatik, hogy Fölséges Urunk 
az 1791-i 26 t. czikket teljes épségében fentartani , és fentar-
tatni kivánja. Megjegyzést érdemel itt azon körülállás — 
mond folytatólag a herczegprimás — hogy még akkor az 
úgynevezett passiva assistentia az említett nagyváradi püs-
pök által megrendelve nem levén, (pedig fennebb szerzőnk 
bizonyos vegyes házasságok meg nem áldatását már a nagy-
váradi püspök által tilalmaztatja,) arra a legfelsőbb leirat nem 
is vonatkozhatott, hogy t. i. átalában megáldassanak a ve-
gyes házasságok. Csak 1840-ben julius 2-án az összes püs-
pöki kar nevében kiadott főpásztori körlevélben rendeltetett 

, 5) I. 3 3 7 - 3 2 8 
, 6) I. 5 5 2 - 5 5 3 
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el, — igy szól folytatólag a herczegprimás — hogy az ál-
dás és szent szertartások által az anyaszentegyháznak jóvá-
hagyása oly házasságok fölött ki ne mondassék, melyek az 
ő czélzata, szándéka, és törvényei ellen köttetnek. De más 
felől az is megrendeltetett, hogy azon esetben is, hol a gyer-
mekek katholikus neveltetése nem biztosíttatik, a lelki pász-
torok előtt teljes erejű házasságok köttethessenek, ezek ilye-
neknek, és föloldhatlanoknak kijelentessenek, s hitelesen 
bejegyeztessenek. Ezen intézkedés 1841-ben ajjril 30-ról 
pápai megerősítést nyert , és pedig protestáns atyánkfiait 
illetőleg azon kedvezéssel, miszerint ha az 1791. 26törvény-
czikk, mely a vegyes házasságokat katholikus plébános előtt 
rendeli köttetni, módosíttatnék, az evangelikus lelki pásztor 
előtt kötendő vegyes házasságok is minden tekintetben tel-
jes erejüeknek elismertetnek." n ) Azon fennebb jelzett mó-
dosítás az 1844-i, a vallási felekezetek viszonyait szabályozó 
törvény által csak ugyan meg is történt, amennyiben ki-
mondatott, hogy a vegyes házasságok evangelikus lelkészek 
előtt is (bizonyos esetekben) köttethetnek. Ezen, és egyéb 
protestáns atyánkfiaira annál fogva háromlott kedvezménye-
ket , a „25 év" írója, a következő becsmérlő szavak kísére-
tében adja tudtul : „Az udvartól pártolt kath. főpapságnak, 
keresztényi szeretet hiányából származott (ki szenved e 
részben nagyobb fogyatkozást, mint épen a szemrehányó ?) 
folytonos fondorkodása következtében, két száz évnél több 
idő, és a 19 század (ennek szenvedély-szülte szédelgéseitől 
van infascinálva a szerző) fölvilágosodott szellemének fuval-
lata (mi ez ? stylisticai gyakorlat) kívántatott arra , hogy a 
lelkismereti szabadság, és a különböző vallásfelekezetek 
közti viszonyosság elvei valahára világos, minden kétértel-
műséget, minden cseleskedést kizáró törvény által ténylege-
sen érvényesíttessenek." , s ) De még ezen invectivái csak 
kegydöfések azokhoz képest, melyek folytán minden hitér-
zületet, és minden komoly tudós férfiút megillető reputatiót 
teljesen elhányva, a kath. papság tekintélyének csökkenésé-
ről írván, mondja : „A korszellemnek (1840 — 1843-ra vonat-
kozólag) különben is jellemző sajátságaihoz tartozott, minden 
nem jogon ( h á t a kath. papság állása nem jogon alapult ?) 
nem belértéken, hanem külfényen, vagy hagyományon ala-
pult tekintélyt lerontani, a régi kegyeletekből (melyeknek 
épen a ,25 év, írója üzent irtó háborút munkájában) kivet-
kezni. A kor — mond — más isteneket emelt oltáraira, me-
lyeket jognak, igazságnak, egyenlőségnek és szabadságnak 
nevezett. Korunkban a hit eltűnt, (az igaz hogy sokak fejé-
ből, de nem a józan többségéből) s helyét a kétely és közö-
nyösség, (megannyi lionboldogitó, és reconstituáló elemek) 
a philosophia, és egyenlőségre törekvés foglalta el. A hitet, 
a vallást a szabadság és egyenlőség eszméje váltotta föl az 
uralomban. Ez a kor bálványa." (És Horváth Mihály ? annak 
souverain főpapja.) Mintha csak azon síri álmukból most föl-
ébredő (1789-i) demagogok szavait hallanók, kik az uralkodók 
uralkodóját is detronisálva, a jog és szabadság cultusát 
Francziaországban egy ,ész istennő'-nek nevezett, épen nem 
jóhirnevü nő személyben keresék. Valójában, napjainkban 
is sok szónak valódi értelmét, a józan gondolkodás alapele-

,1) L . a Pozsonyban megjelent ,Hírnök' 1843-i 79-ik számát. V. ö. 
a Religio és nevelés 1843. 32 sz. 

, 8) II . 205. 

meit megmenteni, a meghatározás, az itélet első szabályait a 
fölfuvalkodott elmék zavarából tisztába hozni , igazi kor-
szükség. Ugyan lehet-e szabadság, és jog kötelesség nélkül, 
kötelesség törvény nélkül , törvény isteni tekintélyen ala-
puló hit, és hatalom nélkül ? . . „A hitet a vallást, a szabad-
ság és jog váltotta föl, az egyenlőség pedig a kor bál-
ványa." — Fogalomzavarban keringő szavak ! „Ha a világot 
megváltó Isten-embert, az idők központjául mutat ja föl a 
történelem ; s ha ennélfogva ennek szellemi föladata : bi-
zonyságot tenni az idők uráról, kinek kezében vannak — 
hogy egy korán elhunyt jeles Írónak szavaival éljek — et 
omnium potestates, et ju ra regnorum; ki minden ha junk 
szálára is gondot visel ; s ha igy a történelem gyakorlati föl-
adata bennünket rá figyelmeztetni, hozzá fölirányozni, s föl-
biztatni ; ha a történelem mintegy másodos kinyilatkoztatás, 
és az emberiségnek eleven bibliája, melyet a gondviselő Is-
ten, a világnak ezen nagy életiskolájában kezdet óta tettleg 
értelmez és magyaráz ;" váljon nem az-e legtermészetesebb 
hivatása a történetirónak, ki e nevet méltókép aka r j a vi-
selni, miszerint rá mutasson Isten büntető uj jára az esemé-
nyek mentében, rá mutasson a bukásra, szolgaságra és ín-
ségre, melybe az Isten törvényétől elpártolt, és az ő szent 
vallását, és uralmát elvető népek sü ly jed tek? Igy, csak is 
igy, teheti a mult kor tudományát, a jelen kor tanitójává. 

(Folyt.) Devics. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 27-én. m) Folytat juk, s folytatva mago-

sabbra, szomorúbb, de erényben gazdagabb eseményekre 
viszszük Consalvi emlékirataiból vett jegyzeteinket. A szent-
széknek teljes kifosztatását, a szentatyának fogságba vitelét, a 
pápai fejedelemség megdöntését,a bibornoki testület szétszóra-
tását fogjuk szemlélni.Loca parallella temporum!Consalvi csak 
főbb vonásokban közli,— mi is,— úgyis ismert törtéAeti igaz-
ság; hanem az álnokság, a szemérmetlen merészség világo-
sabb előtüntetésére, igénybe veendjük b. Martens Károlynak 
1859-ben Lipcsén kiadott ,Causes célèbres du droit des gens ' 
munká jának 4-ik kötetéből az ide vonatkozó diplomatai ira-
tokat is. Hazánkban ezek nem ismervék, sőt maga a munka 
is alig említtetett még valaki által magyar irodalmunkban. 
Nagy érdekű e küzdelem a hatalmas császár és a fegyverte-
len pápa között ; fokról fokra hágott ugy, hogy az első lépé-
sen már az utóisót lehetett megjósolni, csak a ,mikint ' volt 
még rejtve. Színezésre volt szükség, eleget kisértette ezt a 
hatalmas császár, utoljára is erőszakhoz kellett nyúlni. I. 
Napoléon eszköznek vette a pápát a császárság megalapítá-
sára, eszköznek akar ta tovább használni őt önző czéljaira. 
S a pápa, nem tekintve arra, tiszta-e az indok, mely I Napo-
léont a concordatum megkötésére, a kath. cultus visszaállí-
tására vezette, hanem csak a lelkek üdvösségét, sietett a 
meghívásra; engedett a további követeléseknek, amennyit 
csak engedhetett ; de hogy eszközzé adta, vagy szent hivatá-
sát s leikismeretét valamiben megtagadta volna, azt a prot. 
történetírók sem merték állítani. „Rendkívüli napjaink csudái 
közé kell számítanunk, igy ir De Bignon, VII Pius és Napo-
léon liarczát, mely ugy szólva személyes harcz volt. Szép je-
lenet az mindig a történetben látni a fegyvertelen pápát, mint 
szegül ellene Italia s Németország urának, nem félve ha rag-
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jától, daczolva bosszuáló szándékaival. Napoléon nagy képe 
mellett a nyugalmas és magasztos VII Pius méltó helyet fog-
lal. Aki e kettőnek viszálkodásait figyelemmel kiséri, talán a 
hatalmas császár tényleges szigorát némely pontokban men-
tegetni fogja; de a fejedelmi papnak törhetlen szilárdságát is 
csudálni, tisztelni lesz köteles." r) 

Megköttetvén a concordatum, Napoléon és a pápa kö-
zött szivélyes viszony fejlődött. Cacault helyett Fesch lyoni 
érsek, a consul legközelebbi rokona jött követnek Romába. 
A veszélyt semmi sem sejtetheté, sőt hogy még többet akart 
a consul nyerni a pápától, nyiltan mutatta. Legelőször jött 
Jeromos testvérének, már westphaliai királynak Amerikában 
kötött házassága. Ezt Bonaparte Napoléon felbontatni akarta, 
s mint fejedelemnek házasságát, canoni szabály szerint, a 
pápa Ítélete alá terjesztette. Fesch érsek és bibornok minden 
módot megkísértett, hogy a szentatyát a házasság semmisé-
gének kimondására bírja. Bizonyító okul felhozatott : 1) hogy 
a házasság vegyes, mert a nő protestáns ; 2) hogy a szülők 
engedelme nélkül köttetett ; 3) hogy nem egyházi, hanem 
csak polgári házasság. A szentatya válaszolt, hogy semmi in-
dokot nem talál a házasság semmiségére ; 1) mert habár az 
egyház veszélyeseknek is tekinti a vegyes házasságokat, s 
amint lehet, akadályozza azokat ; de azért mégis igaz házas-
ságok, ha bontó akadály nélkül köttetnek meg ; 2) hogy a 
canoni jogban a szülők engedelme soha nem tekintetett szük-
séges kellékül; 3)hogy Baltimorében, mikor e házasság köt-
tetett, a trienti zsinat fegyelmi szabályai nem voltak hihir-
detve. Napoléon gyanakodó levén nem ezen indokoknak, ha-
nem reá nézve ellenséges sugalmaknak tulajdonította a pá-
pának eme válaszát. 

Ezen felhő villám nélkül vonult el, az ég tiszta, a levegő 
fölötte meleg lett. Fesch bibornok parancsot kapott, hogy a 
pápát minden módon a kikiáltott u j császár fölkenésére bírja. 
Caprara bibornokot a császár szóval megkérte, hogy ez ér-
telemben írjon a szentatyának. Consalvi röviden, de mégis 
tömötten irja le ezen tárgyalást. „A császár emlité, hogy a 
kath. religionak fölötte nagy hasznára leend, ha a pápa a 
császárt ,francziák császárja' czim alatt megkoronázza ; hogy 
a választott császáré válságos viszonyok között személyesen 
nem utazhatik Romába; tehát jöjjön el a pápa Parisba, miu-
tán ez nincs példa nélkül a történetben ; a pápa reményen 
túl meglesz elégedve azon jókkal, mik ezen utazásból az 
egyházra háromolni fognak ; s ha a pápa reá áll, a császár őt 
hivatalosan fogja meghívni, s oly ünnepélyesen fogadni, 
amint ez a szentatyát, és a császárt megilleti." 2) Caprara 
készséges szolgája lett a császárnak ez ügyben. Irta, hogy 
ha a szentatya tagadólag válaszol, csak nyomort lehet várni ; 
egészségének, korának tekintetéből vett indokok csak ürü-
gyül, sőt a halogatás is tagadásnak fog tekinte tni ; s ő neki 
személyes meggyőződése van, hogy ezen utazás véghetlen 
hasznot fog hozni az egyházra, mert a császár mindenre 
kész, amit tőle kívánni fognak. Fesch bibornok is buzdította 
Consalvit, hogy tegyenek a császárnak bármily föltételeket 
az egyház javára, kérjék a három legatiók visszaadatását, 
mert a császár a szentatyának ezen kegyességét fényes tet-
tekkel akarja meghálálni. 

>) Martens T. 4. p. 304. 
«) Mémoires, T. 2 p. 384. 

A szentatya mély elmélkedésbe merült e tárgy fölött. 
Az ,igen' és a ,nem' válasznak minden következéseit lelké-
ben kimérte, s pedig mint Napoléon, mint a többi fejedelmek 
részéről. A bibornoki testület összehivatott. Legtöbb bibor-
nok arra szavazott, hogy a pápa Parisba menjen, mert, ha 
nem is lesz oly gyümölcsöző ezen ut, mikint ezt a császár 
ígéri, ürügyet nem kell adni a világnak, hogy a szomorú 
esélyek, melyek bekövetkezhetnek, a pápa vonakodásának 
tulajdoníttassanak. 

E tényt, melyben a szentszék annyi leereszkedéssel 
volt a szerencsés tábornokból lett császár iránt, Consalvi 
egész horderejében előállitja. A köztársaságiak, a kiköltö-
zött legitimisták, az európai udvarok gyengéd érzete akadályt 
gördítettek az utazás ellen ; hiszen Angolország, melynek 
kormánya ma minden forradalmi factiot győzelmének nap-
ján elismer, I Napoléon császárt soha el nem ismerte, még 
mint foglyot is Helenában csak Bonaparte tábornoknak czi-
mezte. A helyzetek tehát elég akadályt emeltek a pápa 
utazása ellen. Azonban a szervezetes czikkek és a szakadá-
rokból választott püspökök, plébánosok, és, mit Consalvi ki-
emel, VII Piusnak személyes rokonszenve Bonaparte Napó-
leonhoz, győztek minden akadályon. A pápa, nem a legatio-
kat, henem a szervezetes czikkek visszavonását és az alkot-
mányos papság megtérését kereste, mikor magát az útra 
elhatározta. Az alkotmányos püspökökre nézve Talleyrand 
minister ugy nyilatkozott, hogy a pápa tehet velők amit akar, 
s a császár nem fog olyan püspököt tűrni, aki ellen a keresz-
ténységnek feje legkisebb panaszt is emelne. A pápa Paris-
ban is oly pápa lesz, mint Romában. Ezt irta a külügyér 
1804 jul 14-én. Ezeken kivül kiemelte Talleyrand, hogy a 
császárnak még nem volt ideje mindazt a religiora nézve 
megtenni, amit óhajt, s az ő felkenetése a pápa által őt há-
lára, a háladatosság pedig uj szolgálatokra fogja kötelezni. 
Eddig is már sokat tett a császár. A templomok megnyittat-
tak, az oltárok felékesittettek, az istenitisztelet visszaállítta-
tott, a papság szervezve van, a káptalanok javadalmaztattak, 
a papneveldék megalapittattak, 20,000,000 frank a papság-
nak ellátására meg van adva, a szentszék államai biztosítva, 
Benevento, Ponte-Corvo, Pesaro, Saint-Leo, urbinoi herczeg-
ség a pápának visszaadva, az olasz concordatum teljesen a 
szentatya kivánsága szerint megállapítva, szentesitve, a né-
metországi concordatumok elősegítve, a hitküldéri intézet 
teljes jogaiba visszahelyezve, a keleti keresztények meg-
védve, stb. ezeket tette a császár eddig. Ily rövid idö alatt 
melyik fejedelem mutathat fel ennyi érdemet a kath. egyház 
iránt ? Cultusszabadságot adott a császár minden hitfeleke-
zetnek ; de ezen szabadság a személyeket illeti, kiket ka th . 
hitre kényszeríteni a pápa sem kiván. Ötödik Károly romai 
császár volt, mégis Németországra 1529-ben a cultusszabad-
ságot kimondta, s VII Kelemen ezt soha sem rovta meg 
benne, sőt 1530-ban megkoronázta, A küludvaroktól nincs 
mit tartani. A kath. udvarok már elismerték a császárságot ; 
s a császár elismerte a szentatyát a kereszténység fejének, 
habár Austriának keze alatt választatott, (csakhogy mégis 
Thogut kivánsága, s Hrzán követ bibornok cselszövevényei 
ellen) ; hogyan ne örülhetnének az udvarok is ily nagy csá-
szárságot a religionak visszaadva látván ? A versaillei udvar 
nem tett VI Piusnak szemrehányást, hogy Bécsbe utazott. A 



—»» 348 
köztársasági pártoktól ne tartson a szentatya, mert amint 
franczia földre lép, pártot nem talál, hanem csak lábaihoz 
boruló híveket. A legczélszerübb rendeletek megtétetnek, 
hogy a szentatya magas méltóságához illőleg fogadtassék 
mindenhol. A szentatya mindenütt csak örömöt fog találni. 
A leggyengédebb szorgosság fog figyelni, hogy ez igy le-
gyen. A szentatyát a veszélynek semmi árnyéka sem fogja 
környezni. A császárnak megbecsülhetetlenek a szentatya 
napjai, s mindent meg fog tenni, ami ezeknek hosszabbítá-
sára szolgálhat. A szentatya oly szövegű meghívást kap, 
amint csak akar ja ; ezt a bibornok-követ vagy a császári kö-
vet, vagy két püspök fogja a szentatyának megvinni, amint 
a szentatya kivánja. — Ezeket irta Romába Talleyrand. 

B E R T H O T , nov. 11-én. Ime én szegény és méltatlan 
szolgája az urnák, azon fogadalmat, melyet pappá szente-
lésem napján tettem Istennek, ennek hatalmas segélyével 
betöltöttem, és a régi 1813-ban épült, s vizár által romba 
dölt berthóti templom helyett u j a t , mely 500 lelket befo-
gadhat, építettem. E munkához hozzá nem fogok vala, ha 
hazánk főpapjainak minden dicséretre és tiszteletre méltó 
nagylelküségökben nem biztam volna, kik a főt. káptala-
nokkal és a jászói préposttal együtt 295 o. é. f r t . adomá-
nyoztak. Isten fizesse meg nekik, és engedje hogy az ő di-
csőségére és a lelkek üdvére ezen nehéz időkben még igen 
sok jót tehessenek, sokat áldozhassanak. Legnagyobb hála 
illeti nm. főpásztorunkat a kassai püspököt , ki nemcsak 
hogy buzdított e vállalatra, hanem mindamellett, hogy saját 
székesegyháza újjáalakítására és más jótékony czélokra 
sokat költött, nekem is minden felszólítás nélkül 100 forin-
tot kegyesen jut ta tot t . A helybeli jótevők között első helyen 
említendő egykori tanitványom Berthóty Sándor, ki a főol-
tárképet készíttette. Berthóty Lajos ajtatos özvegye 800 ft. 
és misemondó ruhát, Ganszaugh (ágost hitv.) Anna kely-
het, Duchon Isidor kegyesrendii atya, szomszédom és bará-
tom, pluvialet, stólát, végre a közbirtokosság valláskülönb-
ség nélkül templomi fehérneműt adományozott. Emiitenem 
kell itt e helyen a pesti oltár-egyletet, mely kérésemre szent-
ségtartót, palástot, és misekönyvet készségesen és nagy-
lelkűen adott. A szomszéd helyek lakói valláskülönbség nél-
kül, látván nehéz vállalatunkat, kézbeli, és igás munkával 
segítettek bennünket . És igy lett lehetséges, hogy a mai 
napon főt. Mazalik Ágoston esperes ur által a templom sz. 
Márton püspök és hitvalló tiszteletére felavattathatott , mely 
után én, amint illett, a szentmise áldozatot minden jótevőin-
kér t bemutattam az u r n á k ; nt. Szinnyei Bertalan ur sziny-
nyei plébános pedig templomaink czéljáról szentbeszédet 
mondott. Az istenitisztelet végeztével az egybesereglett 
népnek és u raknak hálásan ígértem, hogy síromig minden 
miséimben meg fogok rólok emlékezni , és Liténye nevü 
kegyhelyen filialisomban mindenekelőtt őket részesíteni a 
szentségekben. Bár tetszenék az urnák szegény müvem, ő 
neki, ki engem méltatlant a Melchisedech rendje szerint pap-
ságra hívott, sok jótéteménynyel elárasztott, állásommal meg-
elégedetté tett, többször a halál torkából kiragadott , bizo-
nyosan nem más okból, minthogy mindent az ő dicsőségére 
tevén, neki magam egészen feláldozzam és az emberiség kö-
zös j avára mennél többet miveljek. 

Lukács. 

G Y O R - M E G Y E , nov. 10-én. A rabló-krónikákból 
tudhatjuk,mily nevezetes contingenst szolgáltattak a szegény-
legények bandáiba a szabadságos katonák, s csak a hír-
lapok ut ján közzétett panaszokból is lá that juk, mennyire 
megmételyeztetnek a népnek erkölcsei különösen a falukon 
általok. Ezen adatokat kerületünk egykét falujából én is 
egypárral szaporíthatom, még pedig csak az utolsó fél-
évből. 

Még virág-vasárnapján t ö r t én t , hogy község-
ben épen a délutáni istenitisztelet alatt két ittas szabadságos 
katona a korcsmából kirohanva, beütötte fejét egy ar ra me-
nőnek „csupa tévedésből," mert ők azt „másnak szánták." 
S mégis az első vallatásnál — mely után mint biztosan tu-
dom, egy sok felől sürgetett ujabb, szigorúbb vizsgálatig 
haza is bocsáttattak — azt állították, hogy a félig agyonvert 
ár tat lan ő felsége szidalmazása által ingerelte fel méltó bo-
szujokat. A szegény ember csak nem rég gyógyult fel tel-
jesen sebeiből. 

E g y másik faluban mintegy két hét előtt ásott fel ké t 
szabadságos katona egy vermet, s az ellopott búzát eladták 
egy molnárnak. A megkárosított kinyomozta a tet teseket s 
feljelentette a dolgot a falu birájának : ez nem tett semmit. 
Az illető elmegy a helység erélyes plébánosához s panasz-
kodik ; ez tüstént ir Győrbe a főbiró úrhoz pandúrokért . A 
pandúrok megjelennek, össze akar ják fogni a tolvajokat, s 
mi történik"? A helység elöljárói eléjök állanak s letiltják 
őket, mondván : ,,mi már kiegyeztünk, a ká r meg van te-
rí tve." Ismét csak az illető plébános ur bátor fel léptének 
sikerült az igazság büntető kezére szabad mozgást bizto-
sítani. 

A napokban este-felé Győrből haza térvén, végtelen 
robogás és lármával vágtat egy kocsi utánam, majd kikerül , 
miközben a kocsis irgalmatlanul káromkodik. E n feléje for-
dulok s mondom : barátom miért káromkodik ? „Hát mikor 
rekru táka t viszek" volt a felelet. S hogy nekik igen sok 
szabad, vagy szabad volt, arról meggyőződhetett, aki az 
ujonczozások alkalmával akár melyik megye székhelyére 
betekintett . Ugyanazon visszaélések, ugyanazon kicsapon-
gások mindenütt. S mindez csak morális részét illeti az ed-
dig gyakorlatban volt katonaállitás és fegyelmetlenségböl 
származó hibáknak. A pusztán nemzetgazdászatiak nem 
ezen lapok körébe tartoznak. De ugy gondolom már ezek 
magok is elegendők, hogy megsziintetésök módja felett ko-
molyan tanácskozzunk. A megerősített birodalmi tanács 
1859-ben ugy per tangentem foglalkozott az állandó hadse-
reg elvének félszeg alkalmazásából származó társadalmi 
veszteségekkel; a Gegenwartban egypár év előtt megjelent 
cseh petitio már tovább megy s javaslatokat terjeszt elő. 
Majd elvárjuk, mit teend a mi országgyűlésünk. 

A minap egyik pesti lap azon kérdést intézte az első 
magyar átalános biztositó társasághoz : micsoda nyelven be-
szélnek hivatalnokai? mi meg azt vagyunk bátrak kérdeni, 
micsoda vallásuk van, van-e átalában valami vallásuk, vagy 
legalább türelmük a kath. vallásúak iránt ? 

Pünköst táján elverte a j ég határunk egyik részét, s 
a károsultak közt az egyiknek gabonája az emiitett társu-
latnál biztosítva volt. A társulat a kár felvétele végett ki-
küldi egyik ügynökét, ki épen vasárnapi napon délelőtt 
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második harangszóra érkezett a faluba, s felszólítja az ér-
deklettet azonnal a helyszínén való megjelenésre. Ez hivat-
kozik ker. katholikus kötelességére a szentegyházban való 
megjelenést illetőleg ; az a sürgős teendőire, miután neki tüs-
tént tovább kell utaznia! A gazda engedett ; kimentek 
azonnal a helyszínére. Mire megfordultak, lett dél ; a gazda 
marasztalja vendégét egy kis barátságos ebédre; az elfo-
gadja, s mire elindul, lesz délután négy óra ! 

Épen ma temették kerületünk egyik falujában egy 
öreg családapának egyetlen legényfiát, ki szégyenletében 
lőtte magát agyon, hogy atyja őt meg merte fenyiteni köny-
nyelmü magaviselete miatt. — Nem az volt a baj, gondolom 
én, hogy a szegény apa kezét használta, hanem hogy épen 
későn találta használni. Intő például szolgálhat ez nem egy 
apának. Az öreget most csak mardoshatja későn felébredt 
öntudata. 

TURIN, nov. 10-én. A mondovii püspök, mint jelezve 
volt, Victor Emmanuel királyhoz emlékiratot nyújtott be 
az olasz egyházi tartományok jelen helyzetére vonatkozólag. 
Érintette mint kárhozatosokat az egyházi javak elkob-
zására, a szerzetes testületek eltörlésére vonatkozó törvény-
javaslatokat, az encyclica ellen hozott határozatot, a pol-
gári házassági törvényt, és a pásztoroktól megfosztott me-
gyék szomorú állapotját. „Hová csak szemeinket fordítjuk 
az ú j Olaszországban, mindenütt csak romokat látunk, földi, 
anyagi és erkölcsi romlást. A javak elseje — igy ír a mon-
dovii püspök — melyet még a bölcsészek szerint is népének 
a király megszerezni tartozik, a béke ; mert ez alapja az ál-
lam jólétének. Azért az angyali tudor s. Tamás is mondja, 
hogy mivel a béke legfőbbike a javaknak, és isteni adomá-
nyoknak, ennek kell lenni az állam czéljának is: „Finis le-
gis civilis pax." Sajnosan igaz, hogy nálunk béke helyett 
egyenetlenség uralkodik, a kormány és szentszék, a fejede-
lem és népe között, mely utóbbi ja jgat és panaszolkodik a 
terhek elviselhetlensége miatt; egyenetlenség és viszály a 
családokban, a városokban, falvakban, az egész nemzetben; 
pedig mint Plató mondja, nihil perniciosius civitati, quam di-
visio. A béke meg van rontva. Mit szóljunk az anyagi létről? 
Az előre nem látás, hanyagság, kapzsiság, rendetlenség a 
bukás szélére vitték az országot. Mit csináltak a csatornák 
árával ? elköltötték ; az egyházi jövedelmekkel ? elpazarol-
ták ; a vaspályákkal, és annyi kölcsönnel, a megszaporított 
adókkal ? eltékozolták. De az erkölcsi romlás még na-
gyobb az anyaginál. Az olasz tartományokban még csak a 
Robespierre alatti rémuralom jelenetei kellenének, hogy mi 
is megsirassuk azon bűntényeket, minők 1793-ban elkövet-
tettek. 405 szerzetes család fosztatott meg csendes menhe-
lyétől, és kényszerül testi és lelki fájdalmakat, nélkülözé-
seket tűrni, és látni, házaik mint változtatnak át laktanyákká, 
börtönökké vagy még roszabb czélokra. A protestánsok, 
kik az alkotmány szerint alig türethetnének, a forrada-
lom pártfogolása mellett templomokat, szószékeket emelnek, 
nyomdákat állítanak fel, igehirdetőket hoznak, veszteget-
nek, hogy Olaszországot dekatholizálják. Vagy hogy tovább 
menjünk, nem tanítanak-e köztünk atlieismust, pantheismust, 
materialismust, és a múltnak minden egyéb tévelyeit, hogy a 
vallást lerontsák, Istent döntsék le trónusáról ? És a kor-
mány még egyrészről a kath. püspökség és papság minden 

lépteit őrizteti, nyiltan pártolja a hitehagyottakat, kik szó-
val és iratokkal terjesztik a vallástalanságot, megrontják az 
ifjúságot, botránkoztatják a józan lelkű embereket. Oh bár 
soha felséged hibája által ne teljesüljön, mit felséges atyja 
előrelátott, mondván : „avval végezendjük, hogy társadalmi 
feloszlásnak indulandunk." A mondovii püspök a királynak 
mindazon érzelmeihez fordul, melyek még szivében az igaz-
ság szeretetétfelkölthetnék. Váljon fog-e kihallgattatni? „A 
Florenczből érkező legutóbbi hirek szomorúak. A ministe-
rium, mely már is annyira ellenséges volt az egyház iránt, 
utolsó óráit számitja. Az ár közéig, mely fel fogja dönteni, 
és ezen ár a forradalom. A forradalmak hasonlítanak egy-
máshoz. Az 1789-i utópiákat az 1790 és 91-iki kihágások 
követték, azután jöttek az 1793-i év borzalmai. Igy lesz itt 
is. A mérsékeltek elérkeztek a véghatárig. Az egybegyű-
lendő parlement girondin lesz. A távoli láthatáron félho-
mályban a vérpad szemlélhető." 

A mondovii püspök leveléhez csatoljuk Margottinak 
munkálatát melynek czime ,,az olasz püspökség vértanu-
sága," az üresedésben levő püspöki székekről. Igy üresedés-
ben vannak a piemonti megyék között : Alba, Fea püspök 
halála (1853) által. Alexandria Passi püspök halála, Aosta 
Jourdain p. halála által. Asti főpapja Artico száműzetett, s 
fájdalmában Romában halt meg. Fossanoi püspök Fantini 
1852 meghalt és megyéje azóta üresedésben van. Igy a tu-
rini megye is 1850 óta, midőn Franzoni száműzetett. A mon-
dovii püspök Ghilardi a poenitentiaria egy rendeletének köz-
zététele, s később a jubilaeum kihirdetése miatt 3 havi bör-
tönre Ítéltetett. Hasonló okból ítéltetett el a salucei püspök 
Gianotti, ki 1862 meghalt, s azóta széke be nem töltetett. A 
vigevanoi p. Forzani, és a cuneoi Manzoni halála által 1859 
illetőleg 1865 mart. 21-e óta üresedésben vannak. — A li-
guriai és Sardinia szigetbeli püspöki székek közöl üresedés-
ben vannak : luni-sarzanai és brugnatói 1853, cagliarii 1850, 
oristansi 1860, ampuriosi és tempioi 1854, castelli-nuovo-i 
1857, ogliostrai 1853, bosai 1845, bisarcioi 1847, sassarii 
1864 óta. Ez utóbbinak főpapja, mivel a Siccardi törvény 
ellen tiltakozott, fogságra Ítéltetett. Alghero 1863 óta. Sar-
dinia szigetén 11 püspökség közöl 9-nek nincs főpásztora, 
és igy nincsen papszentelés, nincs bérmálás. — 

LOMBARDIÁBAN, a milanói főmegyében Ballerini 
érsek székét el nem foglalhatta, Caccia a káptalani helyett-
nök száműzetett, és Turinba idéztetett ad audiendum ver-
bum ; a bresciai p. Verzeri sok üldözést szenvedett, a perga-
moi Speranza gúnyoltatott, üldöztetett, a paviai megyéjébe 
még nem jöhetett. — 

PÁRMÁBAN, a borgo s donninoi már 1859-ben prae-
conisáltatott, de megyéjét eddig sem foglalhatta el, a parmai 
Cantimorri elűzetett és gúnyoltatott a parlamentben, a pia-
cenzai Ranza bebörtönöztetett, mivel „Te Deum"-ot tartani 
nem akart. — 

MODENÁBAN, a modenai Cugini törvény elé idéz-
tetett, mivel az oeconomatus egy tagjától a misézhetési en-
gedélyt megtagadta. A carpii Cattani Te Deum nem tar-
tása miatt elitéltetett, a guastallai Rota több év óta szám-
kivetésben van egy körlevele miatt. — (Folyt.) 
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VEGYESEK. 
Felséges Asszonyunk Erzsébet császárné és királyné 

magas névünnepén a kir. curia, a pesti megyei és városi 
tisztikar, ugyszinte a helyőrség a pesti belvárosi templom-
ban, — a nm. helytartótanács s az ottani helyőrség a budai 
vári templomban a Felséges Asszonyunk, honanyánkért 
Istennek felmutatott szentmisén teljes díszben jelen voltak. 

A magyar cancellaria hivatalnokai, a többi magyar 
méltóságokkal nov. 19-én a bécsi wiedeni sz. Rozalia tiszte-
letére emelt kápolnában szentmisére megjelentek, mely nap 
dicső királynénk felséges Asszonyunk névnapja volt. Az 
ünnepi szónoklatot nt. Trautwein. János kegyesrendi tanár 
a pesti házból tartotta. E magyar szentbeszéd nyomtatásban 
is megjelent. 

Megjelent, mit előre hirdettünk, „Egy ismeretlen éle-
téből, irta Landsteiner Károly, fordították Horváth Eduard 
és Karbula Emil egri fömegyei növendékpapok. Nyomatott 
az érseki lyceum könyvnyomdájában." A kedélyt kedvesen 
mulattató, a lelket nemesítő regény 22 tömött ivre ter jed; 
előfizetési, vagy inkább az egri érseki nyomdaigazgatóság-
hoz, vagy a papneveldébe a fordítókhoz küldött megrende-
lési ár 1 fr. o. é., mi azonban utánvétellel is megtétet-
hetik. A gyűjtők siessenek iveiket beküldeni. — Lapozgat-
ván a német kath. irodalomban jó nevü miinek fordítását, 
megelégedéssel láttuk a fordítók irályügyességét, mely, ha 
egyszer őket az Isten a papi pályára bevezetendi, más téren 
üdvös szolgálatot fog tehetni a világon legnemesebb, legma-
gasztosabb ügynek. Üdvözlet a fiatal irodalmároknak ! 

Tótmegyeren gróf Károlyi Alajos ő nmlga által épít-
tetett néptanoda ünnepélyesen megnyittatott. A nm. gróf, 
midőn ft. Büttner Károly esp. s plébános ur által tartott 
Veni Sancte szentmiséről a tanodai terembe lépett, ezeket 
mondá : „A népoktatásnak és nevelésnek szentelt eme haj-
lékot, melynek alapja boldog emlékű atyám bőkezűsége által 
megvettetett, s mely Isten segedelmével általam immár be-
végeztetve, ez órában az Isten áldásának lekönyörgésével a 
kitűzött üdvös czélra felavattatott, midőn a helybeli tiszt, 
plébános urnák, mint a tanoda igazgatójának közhasználatra 
azonnal átadom, nem mellőzhetem el buzgó ohajtásom nyil-
vánítását, hogy abban a tótmegyeri ifjú nemzedék kiválóan 
a vallás- és erkölcsösségben, a családi és állampolgári bol-
doglót eme legszilárdabb alapjaiban, oktattassék. isten ál-
dása kisérje a tanitó uraknak a mondott irányban üdvös 
működését!" Főt. Rendek József érsekújvári plébános ur 
szokottan jeles beszéddel fejezte ki a kerület és a hivek há-
láját, áldást esdve a földes úrra. — A nm. gróf azon szán-
dékkal alapitotta és a helybeli plébánosnak adta át a tano-
dát, hogy abban az ifjúság kath. vallásban és erkölcsösség-
ben neveltessék : álljon fel már most t. Ballagi ur, és mondja : 
a tótmegyeri tanodát el kell venni a helybeli kath. plébános 
igazgatósága alól, hogy azon iskolában minden vallásfeleke-
zeten fölüli vagy kivüli vallás, azaz vallásnélküli vallás 
adassék elő : nem fogja-e a, most élő alapitónak szándékait 
impie felforgatni akarni ? És ha 200 év múlva egy más Bal-
lagi ur beszélne amúgy, szinte nem ugyanazt tenné-e, amit a 
mostani Ballagi? Abban, hogy 200 év múlva mondatnék, 
semmi változás sincs, mivel az alapítvány állandóan jelen-
idejü ; az alapítványban az alapító szándéka, cselekedete 
él, működik mindig. Mikor Pázmán Péter a pesti egyete-
met alapitotta, mikor Maria Terézia az alapítványt megerő-
sítve újra nem közadóból hanem apátsági javakból gyarapí-
totta, nem igy szólott-e, sőt világosabban, mi a szándéka, mi 
czélra alapit, semmint a jó gr. K. Alajos ur ? A tótmegyeri 
elemi tanodát kath jellegétől, czéljától megfosztani, valóban 

fosztogatás, rablás volna ; s a pesti egyetemmel ugyanazt 
tenni, nem lesz rablás ? Igaz, Pázmán és Maria Terézia az 
ország védelmébe ajánlotta az egyetemet, ezt tették a gym-
nasiumok, lyceumok alapitói is ; s itt van a baj, mivel kik 
védelemre hivatnak, olyan tagokat is számlálnak magok kö-
zött, kik a védelmet valóban „jöjj hozzám" ban helyezik. 
Kétségkívül, meddig az igazság, jog, becsület, törvény ál-
lani fognak, ezer képviselőnek is, ha a pesti egyetemet deca-
tholisálni akarja, oda kiáltjuk : törvényhozó ! szónokolhatsz, 
javasolhatsz szabadon, de gondos légy arra is, hogy közted 
és a rabló között különbség legyen ! 

H. . . . protestáns superintendens Győr vármegyében, 
az eklézsiában hívei közül mindenkit becstelen embernek 
nyilvánított — ezt persze nem lett volna szabad kifecsegni 
— aki hitéhez hütlenül más vallásura szavaz. — (P II.) 

Gróf Zay Károly ur ismét egyesülésre hivja fel a ma-
gyarországi két prot. felekezetű híveket. Poroszországban 
megtörtént e kísérlet, s két prot. hitfelekezet helyett lett há-
rom. Hazánkban fog-e sikerülni, vagy a patentalis és auto-
nomicusnak nevezett részekhez még egyesült, és nem egye-
sült részlet járulni, az a jövő munkája Az utolsó vacsoráról 
mondja gr. Z. K. hogy ebben szellemileg egyetértenek mind 
a két felek, anyagilag pedig majd kiosztathatik ostyában, 
vagy kenyérben. Hogy egyet értenének, csudálkozva halljuk. 

„Uj Korszak" czimii lap az oktatásügy központosítását, 
Salamon F. ur pedig tanítási szabadságot vitat. Sem egyik 
sem másik nem kath. elv ; az első nem, mivel az állani nem 
oktat, hanem az egyház és a család : a másik nem, mivel az 
állam segíteni tartozik mindkettőt e társadalmi czélban. S 
ha a kettő közöl választani kellene, a democratius irányú 
teljes tanszabadságot választanok, mint kisebb roszat. Mi 
volna, ha a központosított tanitásügy élén az öreg Szilágyi 
Ferencz, Ballagi, vagy Schwarz Gyula állana ? 

T. Czelder Mártonról, az oláhországi prot. felekezetű 
hitkiildérség vezetőjéről többször volt említés e lapokban. 
Legújabb időben hangosabb és hangosabb lett a panasz t. 
Czelder Márton ur önkényszerünek nevezett viseletéről. Cri-
minatiok recriminatiokat hívtak fel, s a v a l l á s o s szivet szomo-
ritották. Varga János és Gáli Károly oct. 17-én erősen tilta-
koznak t. Cz. M ur ,,önkénykedései" ellen, az erdélyi egy-
háztanács t. Cz. M. urat ezekért megfeddi, cselekedeteit 
roszalja, megsemmisíti, amikről intézkedett, előbbi erejébe 
visszaállítja, jövőre ily esettől letiltja, a missio vezetésére 
gondnokokat nevez, végre Cz. Márton urat szigorú száma-
dásra kötelezi a kezébe adott pénzekről, oly formán, hogy 
lia ezeknek alá nem akarná magát vetni, a cs. consulság ut-
ján fog kényszeríttetni. (Prot. lap. 44 sz.) 

A grazi egyetem ez évi rectora Schmidt Oszkár az or-
vosi kar megalapittatása emléknapján Darvin elméletét az 
emberré lett majomfajról választotta értekezési tárgyul, s 
amint tudta, puszta állításokkal védelmezte is a dicső geneo-
logiát. Mondta, hogy állandóvá vált esetlegességek (stabil 
gewordene Zufälligkeiten) közt fejlődött a majom emberré. 
— Legyen, tartsa, ha tetszik a rector maguificusnak, az ő 
geneologiáját,, s hitesse el, akivel elhitetheti, hogy majd némi 
esetlegesség által a grazi állatkertből valamelyik majom az 
ottani egyetemnél az orvosi karhoz pályázni fog, s talán 
Schmidt Oszkár rector magnificus székét is követelni fogja. 
Es mivel a haladó fejlődéssel a lefelé menő romlás párhu-
zamban van, nem lehetetlen az esetlegesség, hogy a grazi 
egyetemi rector magnificusból depravatio utján majom fog 
válhatni. Szabad kérdezni, nincs e a jelenlegi magnificus re-
ctor u r m á r jó messze ezen irányban? Szerinte, majomból lett 
magnificus, a mi félelmünk, nehogy magnificusból majom 
legyen. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldau-isor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

a si-

Havi szemle. 
i . 

Amit tenni már megszoktunk, amire isteni és 
emberi szóval parancsoltatunk, az országgyűlés sze-
rencsés kimeneteleért imádkozunk. Aki imádkozik, 
az szeret, az ragaszkodik; a kath. egyház, a kath. 
papság a hazáért imádkozik. Tett mit tehetett e föl-
dön, imádkozik, hogy megtehesse, amit magától nem 
tehet. Az isteni bölcseséget, az isteni mindenhatósá-
got segélyül akarja tenni az országgyűlésnél.1) So-
kat tehet az emberi bölcseség és erő; de ki ne bor-
zadna el a roppant felelősség előtt, mely szavait, tet-
teit követi az országházban? Legjelesebbjeink is 
félelemmel telvék e felelősség, e nagy nehézségek 
előtt. „Politikai hiba volna, szólt Deák Ferencz nov. 
23-án pesti belvárosi választóihoz, már előre is biz-
tosítottnak tekinteni ügyünk szerencsés kimenete-
lét; más részről polgári bíin volna már előre re-
ményt vesztve lankadni a munkában és küzdelem-
ben. Időnek előtte ne örüljünk, de ne is csüggedjünk 
el soha. Cselekedjünk erélyesen, de megfontolva. Ez 
feladatunk. A siker Isten kezében van." 2) Aki imád-
kozik, az bizik, az hisz, az remél, hogy Istennel 
minden jót megtehet, azért az akadályok elől nem 
hátrál, a nehézségek között küzd, el nem bizakodik, 
de meg sem törik. Az imádkozó legbölcsebb, legbát-
rabb, legerősebb, egyedül kitartó, egyedül törhet-
len. A szándék a miénk, de jó ha az Isten vezeti azt; 
a tanács a miénk, de jó ha az Isten sugalja azt ; a 
munka a miénk, a küzdés, a buzgalom, a fáradság 

]) Bossuet az imádságos emberről mondta, hogy az Is-
ten mindenhatóságával rendelkezik. „Voici le prodige des 
prodiges : l'homme revêtu de la toute-puissance de Dieu.'' 
Série II. de médit, sur l'évangile, jour 21. Oeuvr, compl. T. 
3. p. 98. ed. Paris. 1856. 

2) P. Napló 270 sz. 24. nov. 1865. P. Hírnök 269 sz. 
23-ik nov. 

mind a miénk, de jó ha az Isten élesiti azt ; 
ker, a jó siker, az állandó jó siker egyedül az Istené. 
„Ha Isten engedi, hogy nehéz megbízásunkat ohaj-
tott sikerrel végezhetjük, mondá Deák Ferencz, a 
kedvező eredmény nem egyes embernek leend ér-
deme, hanem együtt és egyaránt mindazoké, kik 
Isten áldása mellett hü s ernyedetlen közreműködé-
sük által eszközlötték a jót, s meggátolták ami ká-
ros és veszélyes lehetne." Milliók törekvéseit az Is-
ten vezérli. Képviselőink imádságaink kíséretében 
lépnek a törvényhozási terembe. Dolgoztunk velők 
a választásoknál, s ahoz még imádkoztunk is ; dol-
gozni fognak ők a törvényhozásban, mi a forró 
imádságban. Ok adandják a törvényhozási munkát, 
imádkozzanak velünk, együtt fogjuk hozni a hazá-
nak az áldástelt sikert. Legyenek függetlenek kép-
viselőink, legyenek magas lelkek, hogy védve le-
gyenek a balsugalmaktól, a nem tiszta szándék csel-
vetéseitől ; lehet, hogy a nemzet nyomása is szüksé-
ges lesz az ő képviselőire; de mikor függetlenek-
nek fogják magokat hinni és mondani, imádságaink-
tól függetlenek nem lesznek. S adja Isten, boldog 
lesz a haza, ha képviselői, kivéve imádságainkat, 
mindenkitől függetlenek. Hanem orat Ecclesia pro 
omnibus hominibus, sed non exauditur pro omni-
bus,3) mert mint sz. Gergely mondja: „inanis fit 
oratio ubi prava est actio. Discant injusta contem-
nere, et quae Deo placita sunt amare ; ne si negle-
xeritis, actio eorum preces orationum superet, et 
saevientis inimici gladius, quod absit, resecet, quos 
monentis verba non corrigunt." 4) Azért mondhatjuk 
ft. Schwendtner M. pesti belvárosi plébános ur 
szavaival : „Adjon az Isten ez országnak annyi 
lelkismeretességet, hogy nem kuruzsolók, hanem ta-
pasztalt férfiak gyülekezzenek egybe, áhítatos bor-
zalommal lépjék át e döntő consilium szent kü-
szöbét." 

ä) S. Aug. L. 21 de civ. Dei cap. 24 n. 1. T. 7. p. 642. 
D. ed. Venet. 1723. 

J) Ep. 51. ad Siciliae episcopos. T. 2. p. 1138. D. ed 
Paris. 1705. 

Vo 
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Nincs hazafi, aki a bécsiek ellenszenves érzel-
meit kevésre venné. Ezek kormányhatalmai! voltak, 
s hogy vissza is akarnak térni, nem titkolják. Kö-
zöttünk is nagy a nehézség, nagy az akadály ; szá-
mításba kell venni, mit mondanak Zágrábban, Ko-
lozsvárott, mit a Laj thán túliak, nem hogy a haza 
jogairól lemondjunk, hanem, hogy jogaink érvénye-
sítésére helyes módot és alakot keressünk. Külföl-
dön sem nyugosznak tétlenül, horgokat készítenek, 
gyalmokat vetnek, hogy összekuszáljanak. Az imád-
ság védelem, világosság, erő, — biztat, bátorit, véd, 
egyesit. Az igaz hazafi forróan imádkozik most, 
annyi elmét, annyi nézetet, annyi tanácsot, szándé-
kot, jó és rosz akaratot csak Isten képes jó ú t ra ve-
zetni, jó uton megtartani, az aggódó de mégsem 
csüggedő reményben sikerrel koronázni. Aki az 
imádságot kevésre becsülte, imádság által töretett 
meg. Hatalmas volt a török had a tengeren, Bécs és 
Buda alatt ; a rosarium megtörte. Hatalmas volt I. 
Napoléon, dölyfös önérzetében mondta : ,a pápának 
szava nem fogja összetörni katonáim kezében a fegy-
vert' ; imádkozott a fogoly pápa, a hatalmasnak ha-
dai foszlányokra tépettek, katonáinak kezeiben a 
fegyver darabokra töretett, nemcsak, — a fegyver-
hordó karok százezerenkint megdermedtek. Nem 
volt hatalmas, ki meg nem aláztatott volna, az imád-
ság az egyedüli hatalom, mely le nem győzetik, 
meg nem aláztatik. A világ hatalmasai, mikor rosz 
terven töprenkednek, az egyház imádságaitól ret-
tegnek. Laguéronnière két év előtt mondta : „Ha 
Italia Romát elfoglalja, minden kath. kebelben el-
lenségre talál." Ellenségre, aki szeretetben imádko-

z i k : ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digne-
ris, te rogamus audi nos ! Imádkozik egy egylet 
Anglia megtéréseért, Newdegate és Shaftesbury a 
lordok házában tiltakoztak. A muszka kormány 
rettegett a lengyelek imáitól Varsó utczáin, midőn 
örömmel fogadta volna azoknak szuronyait vagy 
kaszáit. Sz. Ephraem az imádságot a pokol rémjének 
mondja : minden gonosz erőt az imádság szokott meg-
törni. Az egyház szünet nélkül imádkozik; akar ja , 
hogy a tanár imádkozzék, mielőtt tani tana; abiró, mi-
előtt Ítéletet mondana ; a tanácsnok, mielőtt véleményt 
adna. Csak ott mehet jól az ügy, hol imádkoznak ; hol 
nem teszik, roszul mennek az ügyek is. Ezt a mai ál-
lamtanok mellett, midőn a természetfölötti erő egészen 
tagadtatik, fölötte érezzük. Mikor az ember mindent 
önmagától akar, épen akkor semmit sem tehet; 
ha mindent csak Istenből akar, mindent tehet, min-
dent jó sikerrel végezhet. A hunnok és avarok el-

vesztek, mert imádságon kivül estek: a magyarok 
megmaradtak, mivel, mikor a keresztények ellenök 
kezdtek imádkozni, megtértek, s magok az igaz Is-
tenhez imádkoztak. Az imádság mindent jó sikerre 
segit. Mily igaz, mily lángoló hazafi, aki a jelen 
helyzetekben, midőn egy szóban századok boldog-
ságai vagy átkai születnek meg, az Isten oltára előtt 
imádkozik ! Nem mond le az emberi erő tevékeny-
ségéről, hanem fegyverkezik tettekre. Nem igaz ha-
zafi, aki nem imádkozik. Az önbizakodás liazaelle-
nes bün. 

Kicsinyelheti valaki imádkozó hazafiságunkat; 
erejének egyik kútfeje, hogy kicsinyeltetik. Mi év-
ezredekre támaszkodunk, a hitetlenek ellen a hitet-
leneket liivjuk meg oktatásra, intésre. „Imáitok le-
gyenek egyszerűek, mondja Socrates Görögország 
bölcse. Kérjünk ami hasznos, az Isten jobban tudja 
ezt mint mink." „Kérj ismételve, ha már kértél, 
kérj bölcseséget, kérj tiszta szivet, mond Seneca, 
Romának bölcse ; ne gondold, hogy imáid elevensé-
gével giínyolod az Istent. Athemedorban olvastam : 
ne kérjünk mást, mit fönhangon kérni nem mernénk, 
mivel némelyek elég ostobák, titokban becstelene-
ket kérni az Istentől." „Kevés ember van, irja Zoro-
aster, kinek nem volna szüksége imára." „Az imád-
ság fellege az egész földet elboritja, mond Buddha, 
s jótevő harmatja tenyészetre hozza a jónak csiráit ; 
imádságban az emberiség egyenesen halad a reha-
bi l i ta te ösvényén." Az ó világ hitetlensége megpi-
rítja a jelenkori hitetlenséget. Miután mindent tet-
tünk, amit tehettünk, egyet tehet még hazafiságunk, 
. . . . imádkozik. „Az ima oly vigasz, irja Chesnel, 
mely reményt nyúj t " 5) Es Rousseau, hogy a mai 
kicsinlők ellen a nem régi kicsinlőkre hivatkozzunk, 
i r ja; „Mikor az élet sorsa forog kérdésben, az okos-
ság parancsolja nem hirtelen határozni. Van reli-
giód; de félek, hogy nem huzasz belőle minden le-
hető hasznot : a bölcsészek magaslata soha sem veti 
meg a kereszténynek egyszerűségét. Mi szabadok 
vagyunk ugyan ; de tudatlanok, gyengék, s a roszra 
hajlandók. Honnan jöjjön tanácsainkra világosság, 
hacsak nem a világosság forrásából? Hogyan kap-
hassuk a világosságot, hanem kérjük ?" e) Es ismét: 
„De minek kér jünk? Nem tudja-e az Isten, mire 
van szükségünk? Barátom! vesd meg e hi tvány 

5) Sagesse populaire, pag. 918 — 919 ed. Paris 1855. 
Nouvelle Héloïse torn. 2. p. 421. ,,Vous avez de la 

religion, mais j 'ai peur que vous n'en tiriez pas tout l'avan-
tage qu'elle offre dans la conduite de la vie, et que la hauteur 
de la philosophie ne dédaigne la simplicité du chrétien.' 
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álokoskodásokat. Minden szükségek között legnagyobb 
szükség, megismerni, hogy szükségünk van. Legyünk aláza-
tosak, hogy bölcsek lehessünk. Erőtlenségünkben rabok va-
gyunk, szabadok leszünk imádság által. E n imádkozom jó 
tanácsért, imádkozzál te jó határozatér t ." 7) Hitetlen volt 
Isnard 1792-ben, mégis igy szól: „Elismerem, hogy a meta-
physica setéteiben világosságra van szükség, ezt pedig az 
ima adja és fogadja, a büszkeség pedig eloltja. Kezdtem 
imádkozni, és jobb lettem, nyugodtabb, az igazság megisme-
résére alkalmasabb." 8) „Nincs e szükségünk tudni, kérdi 
Guépin, mit tegyünk ? nincs-e szükségünk kérni, hogy tud-
j u k ?"9) Vajha az országgyűlés minden tagjait a szent gyó-
nás által megigazulva, a szent áldozás által az Istennel egye-
sülve, vajha a nagylelkű fejedelem tanácsnokait, kik nem-
zeti létünk sorsára befolynak, az ur oltárának lépcsőin a 
buzgó fejedelemmel velünk együtt egyesülve, s az Isten 
szolgájának áldó imájától kisérve a hazai ügyek tárgyalá-
sához menni láthatnék, a nehézségek felerésze el volna hen-
gerítve az útról. Nem teszik, nem lát juk ezt, annál erősebb 
indok, hogy mi imádkozzunk. Az igazak imádkoznak azok-
ért, kik nem imádkoznak. „Magna armatúra oratio, thesau-
rus iudeficiens, divitiae numquam exhaustae, portus tran-
quillus, tranquillitatis fundamentum, innumerorum bonorum 
radix et fons, et ipso regno potentior. Quod praestare non 
potuerunt opes, famulorum multitudo et scientiae peritia et 
regni amplitúdó, hoc potuit unius pauperis saepe atque indi-
g e n t s oratio. Oratio temperantiae est custodia, iracundiae 
frenum, animi elati repressio, odii post acceptas injurias pur-
gatio, invidiae restrictio, impietatis correctio. Oratio corpo-
rum robur, rei familiaris adminis t ra te , recta juris legumque 
constitutio, regni potentia, trophaeum belli, tutela pacis. Vi-
detis fratres, quid quantumque valeat oratio." l u) 

Ki merné ma a felelősséget magára vállalni ? Ki mon-
dani, hogy tanácsai egyedül üdvösek? Ki az igaz ösvényt 
kitűzni ? Ki képes az elméket egy ösvényre terelni ? ki a 
kedélyeket csillapítani ? ki az észnek uralmát a szenvedé-
lyeken biztosítani ? Önmagán uralkodni nehéz, hát még a 
sokaságon ? A nagy mérvű határozatok előtt a gyengeség 
érzete Jenyom mindenkit ; a gyengeség érzete erőért kiált 
ahoz, aki nem ingadozik, aki mindenek fölött uralkodik. Ily 
válságos időszakokban tűnik ki leginkább, hogy legjobb ha-
zafi a legjobb keresztény. Ennyi, sőt szóval ki nem mondható 
jelentősége van a tövényhozás első tettének, midőn a feje-
delem körül az Isten oltáránál összeseregelve a haza képvi-
selői a „Veni Sancte" szentmisén megjelennek. „Veni dator 
munerum ! veni lumen mcntium ! Flecte quod est rigidum, 
főve quod est frigidum, rege quod est devium ! da tuis fide-
libus, in te confidentibu3 sacrum septennarium ! da felicem 
exitum, da perenne gaudium ! ! ! Imádság és böjtölés ideje, 
mivel advent korszaka ; a könyörgés és közbenjárás ideje> 
mivel a szeplőtelen fogantatás nyolczada, mikor az ország-
gyűlés megnyilik „Miranda Mariae" okmánykönyvben ol-
vassuk : „Hungaris Augustam obsidentibus, Udalricus epi-

' ) Nouvelle Héloise t. 2. p. 456. „Soyons humbles pour ê tre sages. 

Esclaves par notre faiblesse, nous sommes libres par la prière." 
8) De l 'immortalité de l 'âme, Par is 1802. 
9) Philosophie du socialisme ch. 2. p. 258. 
10) S. Ephr . de oratione. — Parallella p. 508. ed. Par is . 1855. 

scopus equo insidens, stolaque pro armis indutus, inter lapi-
dum et sagittarum imbres securus incedebat ; cumque popu-
lus je junus et supplex praepotentem Deum ejusque Matrem 
clementissimam implorasset, Hungar i ab Othone imperatore 
caesi ac victi ceciderunt" : 1 ') de imádkozott a keresztény-
ség érettünk, s Budavár visszavétetett. A viszálkodások bé-
kítője Mária. n ) Tanúink vannak: „s. Dominicus gloriabatur, 
nihil se umquam a Virgine Deipara postulasse, quod non es-
set assecutus ; orabat s. Philippus Nerius, pro sanitate Cae-
saris Baronii gravi morbo prostrati, Matrem bonitatis adiit, 
factus est voti reus. Paucis ante obitum diebus ausus est s. 
Thomas Aquinas affirmare, nihil se umquam adhibita inter-
nuncia beatissima Virgine Deipara Maria ab immortali Deo 
precibus contendisse, quin facile consequeretur." 13) Nem 
mindenki imádkozik, épen azért buzgóbban imádkozzék, 
aki imádkozik. Egyké t igaz miatt ezerekre áraszt ja az Is ten 
az ő áldásait. Propter David servum meum ! 

Kérünk, de mit ? Imádkozunk, de miért ? Az ima óhaj, 
mit óhajtunk ? az ima akarat , mit akarunk ? az ima félelem, 
mitől félünk ? Az ima védő paizs, erős fegyver, mi ellen ké-
rünk védelmet, mire szükséges e rő t? Mily gondolatok, mily 
kivánatok, mily szándékok fordulnak meg lelkünkben, mi-
kor e napokban a fejedelemért és a hazáért imádkozunk ? 
Mily tá rgyak hosszú mezején hordozzuk szemeinket, mikor 
az ország rendeit és képviselőit az Isten házában gyüle-
kezve lát juk ? Épen ez a teendők összege, ki foglalná össze ? 
épen ez a szivek titka, ki tekinthet bele ? A nemzet az ő 
képviselői és magas rendei által fog szólani, ki merhetné 
ezeket a szóban megelőzni ? Kiegyezés és benső rendezés, 
diplomatia és törvényhozás a föladat. A kiegyezésre : flecte 
quod est rigidum, főve quod est frigidum, rege quod est de-
vium ; a törvényhozásra : lava quod est sordidum, riga quod 
est aridum, sana quod est saucium ! 

A birodalom felbonthatatlanságát az uralkodó fönséges 
ház alatt újra, ünnepélyesen kimondani, ebben a birodalmi 
nemzetek s népek közötti testvéri kapcsot megállapítani, a 
magyar korona jogainak részletes meghatározását a biro-
dalmi nagy családban helyes alakba önteni ; s ezeknek g y a : 

korlatára a módot kiszabni : ez lesz a munka. Ennek szük-
ségérzete, első feltétel; hazánk, nemzetünk jövője ebben 
rejlik. Veszély fenyegetheti a birodalmat, tudjuk, hogy in-
kább fenyegeti a magyar t ; a sikeres kiegyenlítés szilárdítja 
a birodalmat, inkább szilárdítja a hazát, emeli a nemzetet. 
Imádkozunk, hogy e szükséget minden hazafi érezze, s hogy a 
nemzet kiegyenlítést óhajt, tudja meg a képviselő. Ismerni,ér-
demlegesen becsülni a főczélt, s mindent reá intézni, a Szent-
lélek adománya, spiritus sapientiae. Sértetlen a magyar ki-
rályi korona, sértetlen legyen a császári is, mind a ke t tőnek 
fényben, erőben, hatalomban kell maradni. Ne követel jenek 
a császári korona hívei többet, semmint ami a birodalom fel-
bonthatatlanságára szükséges ; ne is tagadják meg képvise-
lőink azt, ami a mondott czélra szükséges. Ne aka r j ák azok 
ékeitől megfosztani a magyar királyi koronát ; de képvise-

" ) Miranda, tract. 4. fasqic. 2. cap. 11, Summa aurea T. 12. p a g . 
1092. ed. Par is 1862. 

S. Antonin. Hist. tit . 17. sect. 27. — Miranda part . V. fasc. H . 
cap. 49. Summa, p. 812. 

13\ Miranda tract . 2. fasc. 1. c. 56. Summa, T. 12.pag. 855. 875. 
45* 
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lőink se gondolják, mintha a magyar királyi koronát ékítené 
vagy szilárdítaná, ami nélkül a császári korona meg nem 
állhat. Pacificatio a Szentlélek müve, azért spiritus pacis. A 
szükségesnél többet követelni, ennél kevesebbet adni igaz-
ságtalanság. Közös az ügy, közös a jog, közös a kötelesség : 
a birodalom épsége, a közügyek vezetése, a közterhek vise-
lése. A magyar király és a magyar nemzet között e kérdés-
ben nincs közös hanem csak egy ügy, egy állami jog és kö-
telesség A magyar király a magyar nemzettel megállapí-
tandó jogi módot keres, hogy császári legmagasabb hivatá-
sát és kötelességeit végezhesse. Ebben öt segiteni, neki mó-
dot nyújtani, a pragmatica sanctioban elvállalt kötelessé-
günk. Esküdött a nemzet, hogy a fejedelem ugyanazonos-
ságát a birodalomban fönn fogja tartani ; esküdött a király 
1791-ben, hogy a nemzetet ennek törvényei szerint fogja 
kormányozni. Teljes önállóság, teljes függetlenség nincs, 
erről a nemzet lemondott, mikor a pragmatica sanctiot elfo-
gadta ; de legyen s erre jogunk van, alkotmányos önállóság, 
alkotmányos függetlenség a birodalom határai között. Sem 
több, sem kevesebb. 

Legyen spiritus sapientiae a czélban, legyen spiritus 
consilii az eszközök fellelésében, spiritus prudentiae a meg-
választásában. „Domine Jesu Christe ! seminator casti con-
silii," igy szól az egyház. Akara t fönt, akarat a nemzetnél. 
Ipsi praeparantur cogitationes. Szabad az akarat, de Isten ve-
zérli azt. Ne lépjen az országházi terembe ellenséges sugalom 
vagy befolyás, ne vegyüljön oda a pártosság, uralkodjék ott 
a jog szeretete. A haza képviselői, rendei szólnak, szóljanak 
szabadon, függetlenül, kiki saját lelkismerétéből. Ha áruló 
volna, ki a haza határain kivül kapja a sugalmakat ; nagyobb 
bünt követne el, ki azokat a birodalom határain kivül kapja. 
Spiritus pietatis a király és a haza iránt, ez a mi imádságunk, 
mely országgyűlésünket megelőzi, kiséri. 

A hazai-birodalmi ügy rendbehozása után jövend a 
belrendezés, az igazi törvényhozás. Ha annak veszélyein 
átestünk, lia nem nagyobb, annyi veszély fenyegeti a hazát 
a belrendezésben. „Oly igen sok, mi a nemzetnek fáj, mondja 
Deák Ferencz, oly sok és fontos, mit e hazában javitani és 
alkotni kellene, hogy mindezen bajokon azonnal teljes mér-
tékben segiteni, s mindazt, ami hasznos sőt szükséges volna, 
rövid időn létrehozni, valószínűleg meghaladja képességünket, 
s az ország kimerült erejét."Miért imádkoztunk erre nézve, 
még nem mondhatni ; nem maradunk el, ha Isten éltet, annak 
idején; most csak azt mondhatnók meg, mi ellen imádkozunk. 
Hazánk 1848-i alkotmánya az 1789-i elvek iránya, mint be 
nem végzett tény, további fejtést követel. Extra 1789 non est 
salus terrestris, ez a közhiedelem, hazánk, nemzetünk is 
megkísérti ezen utat. Üres szólamok ama elvek, melyekbe 
jó és rosz tartamot lehet betolni; ürügyek, melyekkel min-
den szabadságot elfojtani, minden zsarnokságot legalisálni 
lehet. Kérjük az Istent, hogy ezen elvekbe tartamot az or-
szággyűlés a nemzet történetéből, eddigi életéből öntsön, 
nem pedig külföldi példákból. A liberalismus nálunk is meg-
fu t ja pályáját ; imádkozunk, hogy lehető legkevesebb roszat 
szüljön közöttünk, mert ami jó fog létrehozatni, azt a nem-
zet ősi jó szelleme fogja szülni. S mink, kik csábingerei el-
len meg tudjuk védeni elménket, fogunk tudni a liberalismus 
fegyvereivel is élni, mikor más fegyver nem lesz használ, 

ható. Hazánk akarja megoldani a nehéz feladatot, ami eddig 
szerencsésen sehol meg nem oldatott : erős államhatalom, 
széles politikai, társadalmi, polgári szabadságok mellett. A 
megfejtés külföldön vagy központosításban, vagy fejetlen-
ségben végződött, az irány fölülre vagy alúlra volt túlnyomó. 
Horváth B jelesen értekezett, az állami kormányt a községi 
és megyei kormányzásnak az államra tett átvitelnek mondta ; 
imádkozunk, hogy legyen erős kormány, legyen sértetlen 
az önkormányzás. Ebben törvényhozásunk vagy utánozni 
fogja a külföldöt, vagy pedig nemzeti szellemünkben oly 
példát adni, mely külföldnek mintául szolgálhat. Külföld az 
absolutiában csak nevet cserélt, az absolutia maradt ; régen az 
államfő mondta : az állam én vagyok, ma a parlementek 
mondják : az állam én vagyok ; akkor quod regi piacúit lex 
esto, most, ami a többségnek tetszik, az a törvény ; a sza-
badság a törvénynek zsarnoksága. Ez irányban van a ve-
szély, melyet csak a sértetlen isteni törvény hárit el, mely 
régen a királyok, ma a törvényhozó testületek fölött van 
ugyanazon érvénynyel. Nem az volt jó, nem is azért jó, amit 
a király akart, nem az jó, nem is azért jó, amit a parlementi 
többség akar, épen azért mivel akar ; hanem a jót akarni és 
többségi szavazattal elhatározni kötelessége. Törvény van a 
kormányzók valamint a kormányzottak fölött, mely szerint, 
s mely által minden földi törvény jó, amely jó. Az absolut 
királynak mondta : neked nem mindent szabad, te is törvény 
alatt vagy; ma az absolutnak lenni akaró parlementeknek 
mondja : nektek nem mindent szabad, fölöttetek van a ter-
mészeti és történeti jog; amazt semmiképen, ezt csak saját 
károtokkal lehet kitagadni. 

A főirányok, a főelvek, a meghiusult példák, a törté-
neti tények lebegtek szemeink előtt, mikor imádkoztunk : 
Isten vezérelje a nemzet kebelébe az apostoli magyar ki-
rályt, Isten szentlelke vezérelje a nemzet képviselőit és ren-
deit a diplomatai és a törvényhozói nagy munkában ! ! ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 23-án. Minden ház, minden kalap forgót 

hord magán a választásoknál, mutatva kit akar, kiért buzog. 
A magyar szeret forgót viselni, zászlót lobogtatni, sarkantyút 
pengetni, szereti hogy mindenki lássa, mindenki hallja, kö-
szönettel veszi a dicséretet, meg nem ijed a dorgálástól, ki-
neveti a bámészkodót. A magyar igen szertartásos nép, 
mindent pompával, jelvényes cselekedetekkel végez, kivált 
házasságát a családban, a választásokat, gyülésnyitásokat a 
hazában. Az olasz tánczoltatja medvéjét, ugratja majmát, a 
cseh fújja klarinetjét, a czigány pengeti czimbalmát, az oláh 
ugrálva fújogatja nyomogatja dudáját, stb ; a magyar forgót 
tesz kalpagjához, mentét aggaszt vállára, sarkantyút tüz 
sarkára, lengő zászlót ragad markába, — — — megered a 
szava, a félvilág az övé, győz a választásoknál, ha világot 
adnák ráadásnak, e győzelmét még sem adná másnak ; s 
még lovára magát ha veti a bánatot kineveti. Jó sziv, magas 
lélek, bátor akarat, sír örömében, vigad fájdalmában, keblé-
nek érzelmeit szélnek ereszti. Mintha csak az egész emberi-
ség feladatát ö maga kapta volna, küzdelem élete, győzelem 
az érdeme, a kettőben fut ja le pályáját. 

Hogy a választásoknál jelvényez, őszinteségéről tesz 
tanúságot. Csak a gyáva, csak az álnok titkolja mit érez, 
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mit akar ilyenkor. De az egyház mégis hallgat, az ő politikája : 
igazság, szeretet, röviden az Isten tizparancsolatjábau le-
téve. Egyik Péter t akar ja , másik Pált kiáltja, az egyház Pé-
ternek is Pálnak is, az egyik a másik választóinak is édes 
anyja , a plébános a győzteseknek, a választásban legyőzöt-
teknek is lelkipásztora, vigasztaló atyja, mikint sz. Dama-
sus pápa eme versekben irja : 

Spes, Lux, Vita, Salus, Ratio, Sapientia, Lumen, 
Judex , Porta, Gigás, Rex, Gemma, Propheta, Sacerdos, 
Messias, Sabaoth, Rabbi, Sponsus, Mediator, 
Virga, Columna, Manus, Petra, Filius, Emmanuelque, 
Vinea, Pastor, Ovis, Pax, Radix, Vitis, Oliva, 
Fons, Paries, Agnus, Vitulus, Leo, Propitiator, 
Verbum, Homo, Rete, Lapis, Domus, Omnia, Christus, 

Jesus. 
Mindenütt lehet tehát politikai jelvény, csak a templo-

mon, csak ennek tornyán nem lehet. Mind a két pár tnak 
üdvösség helye ez ; ha zászlót tüzünk reá, egyiket hivjuk, 
másikat ellökjük, a templom nem lök el senkit az ő voksa 
miatt, meddig evvel a szent hitet nem sérti, mint az olasz 
forradalmárok tették. Korteskedjék bárki, a templom nem 
korteskedik, Néhol pedig megtet ték ; a lapokban az egri ér-
sek ő nmlsgának letiltó parancsa emlittetett ; a győri püspök 
is parancsolta, hogy mikor a plébános a népnek politikai 
ügyekben tanácsot ad, ezt a templomban tenni ne meré-
szelje. Ezekről határozott már I X Pius a lengyelekhez irott 
brevéjében, hol igy szól 1862 mart . 17-én a lembergi ér-
sekhez : 

Domos enim Dei, quas domus orationis ipse Christus 
sServator noster nuncupavit, summa religione esse habendas, 
et excolandas, ab ipso Deo admonemur, qui desolationem mi-
nitatur in eos, qui ponunt offendicula in domo, in qua invo-
,catur nomen eius, ut polluant earn. (Jerem. 7, 30.) Sacrae 
siquidem aedes ad divina officia sancte celebranda, et reli-
gionis actus pie exercendos sunt destinata. Quocirco deces-
sor noster beatus Gregorius X de sacris templis loquens in-
ter alia haec provide sapienterque docet et praecipit : „At-
tendantur in locis eisdem intentis praecordiis sacra solemnia, 
devotis orationibus insistatur. Nullus in locis eisdem, in qui-
bus cum pace ac quiete vota convenit celebrari, seditionem 
excitet, conclamationem moveat, impetumve committat. Ces-
sent in locis illis societatum quarumlibet concilia, conciones. 
Cessent vana et multo fortius foeda et profana colloquia. 
Cessent confabulationes quaelibet. Sint postremo quaecumque 
alia, quae divinum possunt turbare officium, autoculos divi-
nae Maiestatis offendere, ab ipsis prorsus extranea, ne ubi 
peccatorum est venia postulanda, ibi peccandi detur occasio, 
aut deprehendantur peccata committi." (In C. Gen. Lugdun. 
rel. in cap. Decet : de immun. Eccl. in 6.) Quae sane omnia 
peculiari sua constitutione confirmavit, innovavit et amplia-
vit s. Pius V., praedecessor item noster, gravioribus adversus 
transgressores poenis constitutis. (Const. Cumprimum del. 1 
apr. 1566.) 

Domus mea, domus orationis maradjon mindig, minden 
esetben. Az 1848—49-i szomorú viszálkodások után nm. s 
főt. püspökeink folyamodtak ő Fölségéhez, hogy a plébáno-
sok semminémü felsőbb rendeleteknek fölolvasására a szó-
széken ne kényszeríttessenek. Ne keressünk tehát ilyese-

ket ön magunk. A megégett gyermek a szikrától is meg-
ret ten. 

Elhallgatva a városnak nevét, hol korteszászló lebegett 
a templomon, nem hallgathatta el azonban a tényt a 

Darázs. 
TURIN, (a mondovii püspök emlékirata. Vége.) TOS-

CANÁBAN, a florenczi érsek Limbertini űrnapján a körme-
net alatt gúnyoltatot t ; a pisai bibornok érsek Corsi 1860 el-
fogatott, és per nélkül Turinba fogva vi te tet t ; — itt még 
ezen kivül üresedésben vannak az arezzoi, fiesolei, grosetoi, 
livornoi, pistojai, sovona és pitiglianoi, végre a modiglianoi 
székek. 

A pápai államok megyéiben Bolognában Viale Pre la 
érsek és bibornok fájdalmában halt meg, helyettese elitélte-
tett, Canzi káp. helyettnök még most is fogva ül, az u j ér-
sek Guidi pedig el nem foglalhatta érseki székét. A faenzai 
p. Folicaldi Te Deum nem-tartása miatt elitéltetett. A ra-
vennai bibornok Orfei megyéjébe nem jöhetett , szintúgy a 
cesenai főpap Moretti sem, valamint a comachioi Buífarini. 
A cerriai üres. A fermoi érsek és bibornok sok szenvedéseit 
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már egyébkor megismertettük. 0 még mai napig sem térhe-
tett vissza székhelyére, honnét erőszakosan elhurczoltatott. 
Az anconai püspök bibornok Antonucci szintén egy izben 
falusi lakában őrizet alatt tartatott . Cagli és Pergola főpapja 
Cajani számos gúnyolásoknak és üldözéseknek volt kitéve ; 
a fanoi p. Vespasiani nagy-csütörtökön vitetett börtönbe, a 
fossombronei Fratellini a pecsétőr gyalázatos körlevelére 
adott válasza miatt állíttatott törvényszék elé. A jesii p. Mo-
richini bibornok 1864 bebörtönöztetett, mivel egyik kano-
nokja a királyi procuratort nem akar ta meggyóntatni. Lo-
reto és Recanati tires 1863 óta, midőn főpapja fá jdalmában 
meghalt, valamint az Osimo és Cingoli megyék főpapja. 
Ennek utódja Nobili- Viteleschi székét még el nem foglal-
hatta a kormány ellenkezése miatt. A pesarói Tanes elitélte-
tett, a ripatranzorieit nem bocsátják megyéjébe, valamint a 
montefeltroneit Mariettit sem. A sinigagliai, miután üldözte-
tett, meghalt, igy az ameliai is. Orvietó püspöke Vespignani 
börtönbe vitetett, és meghalt. A nocerai és città di castelloi 
megyéikbe nem bocsáttattak ; a maceratai Zangar i elhunyt 
fájdalmában. 

A K É T SICILIÁBAN : Acerenza és Matera, Bari, Be-
nevent, Brindisi, Chieta, Gaeta, Lanciano, Manfredonia, Ná-
poly, Reggio, Bossano megyék főpapjai száműzettek. A sa-
lernoi püspök Salomon ellen Garibaldi eljövetele utáni napon 
a csőcseléket izgatták, mire ez a történt támadás után kény-
szerült átöltözködve menekülni. Később ismét megjelenvén, 
a rablók által újra fu tásra kényszerít tetett Sorrente, Tarento, 
Trani, Acera, Andria püspökei száműzettek. Az anglonai és 
és tursi püspöknek, ki bebörtönöztetett, még azt sem enged-
ték meg, hogy ágyát vitesse börtönbe, később ezt is szám-
űzték. Aquila, Aquino, Ariana, Ascoli és Cerignola püspökei 
száműzettek. Az aueltinoi p. Gallo fogva vitetett Tur inba. 
Az avessai p. Zelo két izben elűzetett, hasonlólag a bitontoi 
és ruvoi, bovai, bovinoi cajazzói. A calvi és teanoi p. székét 
el nem foglalhatta, és előbbit megyéjéből Castellaneta-ból ki-
űzték, puskatussal ütvén őtet. Casaria, Castelmare, Catan-
zaro, Cerreto, Cotrone, Foggi üresedésben vannak pászto-
raik elüzetése folytán; hasonlólag Foggia, Gravina és Monte 



Peloso, Lacedonia, Marsico Nuova, Melfi és Rapolla, Mileto, 
Molfetta, Muro, Nardo, Nicastro, Nicotera és Tropea, Nola, 
Oria, Sesa, Teramo, Termoli, Trója, Valló, Gallipoli. Ürese-
désben vannak még Messina és Catanea. Elég e megyék 
hosszú sorát idézni, melyek főpásztoraik halála, száműze-
tése, fogsága stb. által árvaságra jutottak, hogy lássuk a 
forradalom istentelenségét Olaszországban, és mérlegeljük 
azon roppant lelki veszteséget és romlást, mely ezen állapot-
ból származik. Legyen irgalmas a jó Isten az annyira meg-
rontott szép Italiának. 

TURIN, nov. 20. Senki sem kételkedett arról, hogy a 
forradalmi olasz párt Romáról, mint Italia jövő fővárosáról, 
nem akar lemondani, hogy a septemberi conventio csak egy 
időre takarta el a terveket, és hogy ez is csak egy lépésnek 
tekintetett a végczél elérésére. A használandó eszközök al-
jasságáról sem kételkedhetett egy józan katholikus sem, ki 
a több évek során át történteket figyelemre méltatta ; ha 
volna mégis, kinek még szemei nem nyíltak volna meg, av-
val olvastatni kell a központi forradalmi bizottmány ,,Comi-
tato centrale" által kiadott legújabb okmányt, melyből a fő-
pontokat ezennel hiteles forrás után adjuk : — „Elégedjünk 
meg azzal — mond az adott utasítás — ez idő szerint, hogy 
bensőnkben örvendjünk ; örömünk később annál teljesebb 
leend. Egy ideig csendes figyelői legyünk a történendőknek, 
s a cselekvés pártját lehetőleg tartsuk vissza. Aközben mocs-
koljuk a papot, aki Romát kormányozza, s e czélra használ-
junk fel minden eszközt, ne törődjünk a meghazudtolással, 
ennek soha sincsen annyi eredménye, hogy megsemmisitse 
az első benyomást. A tárgyak a gyalázásra megvannak : 
úgymint a brigantik, a jók üldözése, a rosz közigazgatás, az 
igazság elárulása, a közvélemény. Ragadjuk meg az alkal-
mat, hogy gyalázatba rántsuk a papot. A mérsékelt párt 
kitűzte a zászlót, melyen az áll, hogy Rómának kell Olasz-
országhoz jönnie és nem megfordítva. A kormány hiven meg 
fogja tartani a sept, conventiot, de ugy mikint azt Nápoly-
ban tette. Ha a francziák elmennek, küzdjünk az erkölcsi 
bombák ellen, de mérséklettel. — Támadjuk meg a pápa 
tetteit, falragaszokban szítsuk ellene a gyűlöletet; tegyük 
azt ismételve : s ne tartsunk a meghazudtolásoktól. Ezen 
iratoknak Romából kell jönniök, legyen azokban a pápa el-
len lehető sok gyalázat. Megjegyzendő, hogy a kormány ve-
lünk van, meglehet, hogy színleg bennünket üldözni is fog; 
de ez legfölebb kisebb terveket tesz sikeretlenné, utóvégre 
mégis czélt érendünk. S ha majd elérkezendik a pillanat, 
midőn minden el lesz készítve, akkor beáll a felkelés és 
Roma Olaszországé lesz, mert meg fog lenni a plebiscitum, 
a kormány beiktatása királyi biztos által, vagy más módon. 
És ime Francziaország ami igaz védőnk, elég móddal birand 
ama védelmére, hogy velünk egyet nem értett. És azután ? 
a plebiscitum és a bevégzett tények után nemcsak Franczia-
ország, hanem egész Europa azon közönyösséggel fogja 
szemlélni a pápaság utolsó óráját, melylyel nézte akármely 
más zsarnokok bukását." Számitanak arra, hogy a pápa el 
fog utazni Romából; de el nem utazása esetére is tisztában 
vannak magokkal a teendőkre nézve, és hiszik, hogy olasz 
vér ontása nélkül is létesithetendik terveiket. De ettől sem 
irtóznak, ha a czél kivánja, és lia a pápának olasz fiai közöl 
találkoznak védői. — Mennyire jutott Europa, mily gyalá-

zat csak fel is tehetni, hogy a kath. hatalmak gyáva közöny-
nyel tekinthessék a pápára mérendő ezen végcsapást, mely 
előjele leendne a bekövetkezendő irtózatos társadalmi bo-
nyodalmaknak. Dominus conservet Pium Papam, et non 
tradat eum in manus inimicorum ejus ! ! 

NORVÉGIA, (missiói tudósítások.) Norvégia a keresz-
tény kor első idejében német törzsű népek által lakatott. 
Egész a IX-ik századig több független fejedelem között 
volt megosztva, és akkor még körülbelül 36 apró tartományt 
számított. Azonban széphaju Harold, e néven 1-ső, győze-
delmet viva ezek fölött, felsőbbségének elismerésére kény-
szeritette őket, és megalapítója lőn a norvég monarchiának. 
Az erények legfőbbikének a vitézség tartatott, 1-ső Hakon 
(935 — 961), ki jónak nevezteték, Harold legifjabb fia, Nor-
végia első keresztény királya lett. Angliában Adelsteen ki-
rály keresztény udvarában nevekedvén fel, nem birt nemze-
tének harczias jellemével, azt hivé, hogy felszólitása, meg-
győződésteii szavai elegendők leendnek annak megtérítésére. 
Csalatkozott, meghalt, és a dicsőség, a keresztényelmet ha-
zájába behozhatni, utódjai egyikének jutott 1-ső Olafnak. 
Azonban ennek is, kit harczi erényei miatt népe kedvelt, a 
míí csak részban sikerült, és mit nagy bajjal alkotott, po-
gány utódai ismét lerontották. 1015-ben Harold családjából 
származó 11-ik vagy is szent Olaf jutott a trónra. Kalandos 
hadjáratai alkalmával Francziaországban megkeresztelke-
dett, honnét visszatérvén elhatározta 1-ső Olaf müvét befe-
jezni. Egy püspök és több áldozár kíséretében maga j á r t a 
be országát, hirdetvén Isten igéjét, felváltva a meggyőző-
dést, a jutalom vagy büntetés eszközeit használván czélja 
elérésére. A megtérítés eme módja furcsának tetszhetik, de 
a történet szempontjából kell megítélni a királyt. Tudta, 
hogy népe szemében csak az erő ér valamit, mindenki ter-
mészetesnek találta, hogy Krisztus uralmát hatalommal ala-
pitsa meg, a fegyverek döntsék el ki az erösebb, Krisztus-e 
vagy a pogány Is ten? És ez utóbbi egy ideig győzedelmes-
kedni látszott. A pogányok a dánok által segittetvén, Olaf 
ellen lázadtak, ki meg is futamodott Oroszországba (1020) ; 
de tiz évvel később elhagyta menhelyét, és 4000 keresztény 
harczossal indult a lázadók ellen. A harcz a stiklestadi róná-
kon vivatott, melyben a király ugyan elesett, de halála az ö 
és a keresztény vallásnak diadalává lőn Norvégiában. Több 
csuda dicsőitette meg Olaf testét, melyek szemlélete arra in-
dította a norvégiaiakat, hogy a királyi vértami fiához 1-sö 
Magnushoz követséget küldenének, bocsánatért esdvén és 
kérvén őt a korona elfogadására. Egyszersmind ígérték, 
hogy a keresztény vallásra térnek. Sz. Olaf teste ünnepélye-
sen vitetett a throndjenni templomba, innét pedig a székes-
egyház szentélyébe. Itt őriztetett az egészen a 16-ik század-
beli hitújításig. A dán reformátorok az ereklyéket tartalmazó, 
drága kövekkel ékesített szekrényt elvitték; de a hajó, mely 
ezen és a székesegyház más kincseit vitte, a habokban el-
merült. Az egész norvégiai nép tudja ezt, s most is mutatja 
azon helyet, hol a hajó elveszett. 

1536-ban a nemesek kincs- és zsákmányszomjas gyü-
lekezete 3-ik Keresztély dán királyt felhívta, hogy jelentse 
ki Norvégiát dán tartománynak, és ugyanazon időben a 
katholikus vallásnak eltörlése ment határozatba. A trondh-
jenni érseknek Engelbrechtson Olafnak Hollandba kellett 
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menekülni, hol bánatában meghalt, a kath. hit kegyetlen ül-
dözésnek tétetett ki, és a nép, mely csak Luther nevéről 
sem tudott, kényszerítve lőn lutherannak vallani magát. Az 
ellenállás liosszu volt, és a catholicismus sok hü kebelben 
megőriztetett. Még most is látogatnak egy földalatti templo-
mot, hol a katholikusok titkon gyülekeztek sz. misére, és 
hol az utólsó norvég áldozár fejezte be napjait. A norvé-
giaiaknak reform czim alatt adott vallásszabadságról könnyű 
ítéletet hozni, ha az 5-ik Keresztély által (1670 —1699) adott 
következő törvény-czikkelyeket tekintjük, melyek 1845-ig 
voltak érvényben „Akire reá bizonyul, hogy pápista tévelybe 
esett, az nem örökölhet, hanem öröksége a legközelebbi ro-
konokra száll. Ha azonban a hitehagyás előtt örökölt, a va-
gyont megtarthatja azon föltétel alatt, lia a királyságból 
távozik. — Szerzetesek, jezsuiták, és más pápista egyházi 
személyeknek halálos büntetés alatt tiltatik a királyság te-
rületéni tartózkodás. — Aki tudva ily személyeknek lakást 
ád, vagy pápista szertartások számára helyiséget enged át, 
ugy fog büntettetni, mint aki a törvényen kívülieknek (fred-
lose) ad lakást." . . . Csak a kath udvarok követségeinek 
volt joguk áldozárt tarthatni, és ez a követségi lakáson ki-
vül semmi ténykedést nem vihetett véghez, és az isteni-
tiszteletre a követség személyein kivül senkit sem bocsát-
hatott. 

1-ső Oszkár (1844 —1859) alatt 1845-ben jobb napok 
tűntek fel. Sept. 20-án nyertek a christianiai katholikusok 
ideiglenes engedelmet egy plébánia alakithatására, mert a 
végleges döntés a storthingtól vagy is országgyűléstől füg-
gött. A dissidensek törvénye, mely 1845 jul. 15-én hirdette-
tett ki, eme szabványokat tartalmazza : a dissidensek cultus-
szabadságot nyernek, vagy is saját lelkészeik alatt plébániát 
alakithatnak, kik hűséget esküdnek a törvénynek, és min-
den évben a hatóságoknak hiveik neveit, a keresztelések, 
házasságok, é3 halálozások számát felterjesztendik. Oktatás-
ügyben tökéletes szabadságuk lesz, a törvény nem határoz 
ellenőrködést tanítóik képessége, könyveik, vagy a tanitás 
eredménye fölött. A dissidensek házasságai polgárilag tör-
ténnek a közjegyző előtt, azután szabadon mehetnek pap-
jaikhoz megáldatás végett. A lutheránus és más vallásúak 
közötti vegyes házasságok a lutheránus lelkész előtt köttet-
nek, azután, ha tetszik a házasulandóknak, elmehetnek a 
dissidens lelkészhez is. A vegyes házasságokból származott 
gyermekek az apa vagy anya vallásában neveltethetnek. 
Megengedtetik a dissidenseknek hitüket hirdethetni és ter-
jeszteni minden törvényes eszközzel. E tekintetben a sajtó 
is szabad." Láthatni ebből, hogy az 1845-iki storthing rop-
pant nagy lépést tett a vallási szabadság felé, mely itt na-
gyobb mint a testvérországban Svéeziában Még egy nagy 
lépés marad vissza, mert az 1814-iki alkotmány 92 czikke 
még fönn áll, mely szerint csak az államegyház tagjai visel-
hetnek közhivatalt. És ez még nagy akadály a catholicismus 
terjedésére nézve ; de remény van, hogy ez is el fog mozdit-
tathatni. Már 1859-ben történt javaslat ama § módosítására, 
és a győzelemhez akkor még csak 4 szavazat hiányzott. Ta-
lán a jövő évek egyike meghozza a változást. Az alkotmány 
2-ik §-sa sem felel meg a türelem szellemének, mely követeli 
a dissidens lelkésztől, (katholikus vagy helvéthitüektől) 
hogy az év végén a hatóságnak, hívei, a keresztelések, há-

zasságok, és halálozások számát terjeszsze fel, melyhez egy 
ujabb királyi rendelet azt csatolta, hogy a katholikus hitre 
tértek neveit is terjeszsze fel, és igy a lelkészből mintegy 
hivatalos feladót csinál. Reményijük eme §-us módosítását, 
vagy is inkább megszüntetését. 

Eme hosszú történelmi bevezetés után térjünk a chri-
stianiai missio állapotára. Mint mondottuk, 1843-ban plébá-
nia alakult Norvégia fővárosában, melynek lelkészévé Montz 
küldetett, ki azonban már 1848-ban elhagyni kényszerült 
állomását, mely időben két redemptorista atya Schroth és 
Jentitli jöttek Christiániába. A küldérek azonnal munkához 
láttak, mert templomot kelle épiteniök. Felváltva mentek 
Europa több kath. országaiba e czélra adományokat gyűj-
teni. Az egyház gyorsan épült, és 1853-ban tető alá került. 
I t t meg kelle állapodni, a pénz kifogyott, és a próbáitatások 
egész serege érkezett meg. Schroth megbetegedvéu szelídebb 
éghajlatot volt kénytelen keresni, Jentith pedig elöljárói 
által hivatott vissza. A missio elhagyatott állapotba jutott 
igy, melynek véget kelle minden áron vetni. Bemard stok-
holmi lelkész az apostoli helyettnök által Némethonba és 
Elszászba küldetett, hogy áldozárt keressen. A keresés hasz-
talan volt, és Bemard egy havi utazás után az elszászi re-
demtoristák főnökének irt, kérve tőle egy atyát, de egy sem 
volt szabad, tevé hozzá válaszában a főnök : „néhány nap 
előtt egy fiatal világi pap jött hozzám, tanácskozandó kül-
déri hivatása fölött, talán ez azon ember, kit a Gondviselés 
Norvégiának szánt." E fiatal áldozár Lichtlé volt, káplán 
egy nagy terjedelmű plébániában a straszburgi megyében. 
Bernard atya irt neki, hogy siessen a norvégiai hivek lelki 
szükségeiknek fedezésére, és ö nem késett. 1854 aug. 7-én 
jött Christiániába. Egyedül volt, elhagyatva mint egy gyer-
mek ismeretlen világban, veszélyektől környezve, oly missio 
élén, mely telve volt akadályokkal. A templomot be kellett 
fejezni, az istenitiszteletet szervezni, tanodát, paplakot épí-
teni, a híveket egységben összetartani, a máshitüeket meg-
nyerni. A templomépités befejezésének munkái folytattattak, 
és az apostoli helyettnök azt 1856 aug. 27-én nagyszámú 
protestánsok jelenlétében felavathatta. A templom belseje 
lassan lassan kidiszittetett és a szükségesekkel elláttatott, 
püspökünk, belföldi és külföldi jótevők nagylelkűségéből. 
Orgonát ismeretlen jótevőtől kaptunk. A norvégiai már-
ványból készült bold. Sziiz oltára ő fels. Josephina király-
nőnek, királyunk anyjának ajándoka. A sixtinai Madonna 
gyönyörű copiája, melyet egy svéd prot. kisasszony készí-
tett, ki később katholikussá lőn, disziti oltárunkat. Két chri-
stianiai katholikus testvér a mellékoltárt létesítették ajánla-
taikkal. A főoltár mögött két szobor emelkedik, az egyik sz. 
Olafé Norvégia védszentjeé, a második sz. Sunniva szüzet és 
vértanút ábrázolja. Ezen szobrok egy kitűnő állású prote-
stáns által ajándékoztattak. Taillandier abbé és egy párisi 
hölgy két aranyozott angyalt adtak ajándékban, melyek a 
főoltárt ékesitik. A nagyszerű gyertyatartó, és kereszt Pá-
risban készült, és Züch kisasszony ajándoka, ki az anya-
királynőnek udvari hölgye. Hanem a legértékesebb ajándé-
kot ő szentségétől legkegyesebb atyánktól, a pápától k a p t u k 
1859-ben. t, i. olasz stylben készült kúpos tabernaculumot 
fehér márványból, színes márványnyal kirakva. — Az 1860-
ban a hitterjesztő egyesülettől és a müncheni Ludwigs-ver-
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ein jóvoltából nyert segély képesitett iskolaépületet és pap-
lakot emelni. — Felemiitvén templomunk kincseit, nem hall-
gathatok főkincsünkröl : sz. Olaf ereklyéjéről, mely egye-
düli Norvégiában. Midőn a dánok a 16-ik században elvitték 
a sz. Olaf testét rejtő szekrényt , azt t. i. a testet titkon el-
ásták, úgyhogy nem lehetett nyomára jutni . De ezen idő 
előtt még a szentnek egyik ka r j a külön tartóban volt elhe-
lyezve. 5-ik Keresztély ezt magával vitte, és a királyi mu-
zeumban kitétette. 1862-ben Josephina királynő, ki anyai 
ágon Olaftól származik, ezen ereklyét a jándékban kér te 
7-ik Frigyestől , és meg is nyerte. Az anya-királynő pedig a 
christianiai templomunknak adatta. — (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
A havasalföldi prot. missioban már majdnem féléve, 

keserű viták, szakadások dúlnak. Ezekben az erdélyi super 
intendentia mint illetékes biró közbelépett, s Czelder Már-
tonigehirdetőt rendes ösvényre hozni igyekezett. Most Czel-
der Márton ur ezekre avval felel, hogy a superintendentiá-
nak az engedelmességet felmondva, független prot. egyházat 
alkot. Ily értelemben szólnak „a ploesti első szabad magyar 
egyház egyetemes tanácsának" tagjai, vádolva a vádlókat. 
— Scissionis est scindi. 

Azon hirre, mintha a kormány kezében levő kath. ala-
pítványok átadása azon akadt volna fel, hogy ezen javak az 
előbbi pénzügyi mütételeknél zálogba adattak volna, a P. H. 
azt jegyzi meg, hogy talán csak az alapítványi pénzeken 
előbb vásárolt állampapírok vannak kosztba adva. Ezeket 
még csak ki lehetne, például a Crédit mobiliertől váltani. — 
— Igen, ki lehetne váltani, ha az államnak erre pénze volna. 
Ha e kosztbaadás, vagy igazán elzálogosítás megtörtént, a 
pénzügyigazgatóságnak kötelessége volt ezt a szokott évi 
jelentésben megemlíteni ; ha megemlítette, kétség kivül még-
is történt reá a válasz. 

Kezünkbe került az „Országos Naptár ," mely bizonyo-
san a magyar naptárak legvastagabbika lesz, mivel a 60 ne-
gyedrét ivet megközelíti. Sok mindenféle van benne, külö-
nösen mégis Okröss Balint úrtól az államárok számára lát-
szik készittettnek lenni. Rosz dolgok nincsenek benne, sőt 
magokban mind jó, és szükséges ismeretek. Azért csudálkoz-
hatunk, hogy a statistikai része, hol az országok uralkodó 
vallását jelzi, annyira tévesztett. Az uralkodást O. B ur az 
uralkodó személy vallásából méri, ami épen nem áll ; azért 
mondja oly tévesen, hogy Szászországban kath. vallás az 
uralkodó, holott leginkább elnyomott, mivel in partibus infi-
delium van, rendes püspöke, hierarchiája sem lehetvén; 
Francziaországban, Belgiumban a katholikusok száma túl-
nyomó, de alkotmányilag egy vallás sem uralkodó, habár 0 . 
B. ur Francziaországról mondja, hogy ott a kath. —Belgium-
ról, hogy a prot. vallás uralkodó. — Uralkodó Dániában, 
Svédországban, Poroszországban, Angliában, Németalföldön ; 
szóval minden prot. államban. — Az egész világon van 33 
prot. 24 kath. 4 görög n. e. uralkodó. 

Margotti hittudor az oct. 22-én történt képviselő-válasz-
tásokkal párvonalban I X Pius számára teendő szavazást in-
dítványozott az olaszok között. Szavaznak ugyanis a kép-
viselőkre, kik a forradalom által behozott rendhez csatlakoz-
nak : szavazzanak tehát, akik I X Pius kifosztatását ezen 
forradalom által kárhoztat ják, hogy lássa a világ, mit akar 
igazán Olaszország. És ime a képviseleti választások össze-
sen nem fognak előmutathatni 200 ezer szavazatot, Margotti 
már eddig 2 millió szavazatnál többel szedett, s aki I X Piusra 
szavazott, egyszersmind péterfillért is adott, mely összesen 

250,000 lirát meghaladott. Ezen péterfillér következő la-
tin fölirattal küldetett a szentatyának, vonatkozva a kamarai 
választásokra : „Dum comitia fiunt — de oratoribus quorum 
erit leges ferre et annua vectigalia decernere — itali quot-
quot sumus catholicae sapientiae sectatores — Pium I X Pon-
tificem maximum — patrem ducem magistrum nobis ultro 
adsciscimus — cujus verba ad aevi aeterni beatitatem spectan-
tia — nos a conspectu fraudum injuriarum rapinarum qua» 
nostra aetas videt — omnispe humana dejectos avertunt ." 

Hatch tábornok Charlestonban fölhívást tett az i rga l -
mas-szüzek romba döntött házának felépítésére szedendő 
pénzgyüjtésre ; dicsérte a szüzek feláldozó szolgálatját a 
leánykák oktatásában, a sebesültek és betegek ápolásában. 
A pénzadományokat kéri a baltimorei érsekhez küldetni. — 
Ezek jobban becsülik az irgalmas-szüzeket, mint a bécsi 
wiedeni kórház másodorvosai. 

A franczia kormány az orvosok által megállapított kö-
vetkező cholera-elleni megőrző gyógyszereket ajánlott : 1) 
a lélek nyugalma; 2) mérsékelt étkezés és i tal; 3) mérsé-
kelt munka és foglalkozás; 4) tiszta levegő a szobákban, s 
evégből kikerülése a sok lakóknak egy szobában. Ha a cho-
lera beáll, azonnal orvost hivatni. Egy szóval lehetett volna 
minden praeservativumokat kimondani : igaz keresztény 
éle t ; mert a jó lelkismeret valódi léleknyugalom ; a mér-
séklet az ételben és italban keresztény életszabály, valamint 
a munka is secundum illud : est tempus laborandi est tempus 
ridendi; a zsúfolt lakásokat az erkölcsi szabály tiltja ; az 
orvos pedig csak a szükségben jó : honora medicum propter 
necessitatem. — A ker. kath. élet a legjobb és egyedüli men-
tőszer minden betegség ellen ; quod demitur libidini, additur 
sanitati. 

Lippstadt westphaliai városka a porosz korona alatt 
4300 katkolikus és 2590 protestáns lakossal vegyes iskolát 
bírt ; többségre jutván a községi tanácsban a protestánsok, 
32,000 tallért szavaztak meg a községi pénztár terhére, 
melyen tisztán prot. felekezetű iskola építtessék. — Braubach 
limburgi város kath. lakossága egy házterületet vett meg, 
hogy ra j t a kath. templomot épitsen, a községi tanács meg-
semmisítette a vételi kötvényt azon indokból, mivel annak 
közelében a protestánsok szándékoznak építeni imaházat. 

Francziaországban egy titkos secta fedeztetett fel, 
melynek czélja a keresztet taposni. Mindenik tag lábbelijébe 
kis keresztet tesz, hogy ra j ta taposva profanálja a világ 
váltságának eme szent jelvényét. Legújabban Toulouse mel-
lett egy ily tag összeroskadott, mint haldoklóhoz papot hív-
tak, meggyónt, megáldozott. Mikor a halott testről a lábbelit 
lehúzták, mindenikében volt egy kis kereszt. Furor diaboli, 
vei diabolus occupât homines. 

Svajczban jelenleg az a lkotmány átvizsgálása, idomí-
tása vétetett fel. Ez t a Francziaországgal kötött kereskedési 
szerződés tette szükségessé, mely szerint franczia polgár 
azonnal svajczi polgár is, ha Svajczban megtelepedik. A 
zsidó pedig Francziaországban polgár; azért Svajcz is pol-
gárjogot ad a zsidónak. — E r r e egy szövetségi tanácsos 
kérdést tett : nem részesülhetne-e a jezsuita oly szabadság-
ban mint a zsidó ? A tanács azt valászolta, hogy . . . . nem. 
— Ez szabadság. Mihelyt a svajczi polgár a jezsuiták rend-
jébe lép, elveszti polgárjogát. —• 

Madridban, sz. Ildefonsus káptalan egész személyzete 
felajánlotta magát a cholera alatti egyházi szolgálatra. Ez t 
tette a pápai nuncius is, késznek nyilatkoztatván magát pap-
jaival együtt a betegek gyóntatására, s ezeknek a szentsé-
gek kiszolgáltatására. — Fortis est ut mors dilectio, dura sic-
ut infernus ejus aemulatio. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
I I . 

Kedves hazánk ügyeit hó' vágyakban ringatva, 
hazafiúi kötelességeinket teljesitve, nem szabad fe-
lejtenünk, mi történik külföldön. Katholikusok va-
gyunk, hazai teendőink mellett egyetemes világ-
ügyünk is van ; fiai az egyháznak, tagjai a papi 
rendnek, atyánkkal, testvéreinkkel együtt örven-
dünk, együtt szenvedünk. Külföldet szem elől veszt-
ve, hazánkat sem értenők illetékesen; a külföldön 
uralkodó eszmék és döntő események reánk nyo-
mást gyakorolnak, nekünk is csábot nyújtanak, 
vagy ha akarjuk, okulást. Hazai hivatásunk mellett 
világhivatásunk van ; s midőn mint honfiak, U r u n k 
királyunk körül gyülekezve, édes reményben fog-
juk bezárni a folyó évet, világhivatásunk egén ter-
hes fellegek ülnek, terhesebbek emelkednek; hála 
és könyörgés legyen utolsó tettünk ez évnek végső 
határán. 

A romai kérdés, ugy látszik, túlélte az erősza-
kot; nem mintha a gonoszok megjavultak volna, 
hanem mivel erőszak által az eddigi prédát is veszé-
lyeztetnék. Atilla tehát nem lesz, Jul ianus küldetik 
a sorompóba: Atilla hadai megrabolták a szentszé-
ket államainak négyötödétől, Julianusnak kell kézre 
keriteni a megmaradt ötödik részt. A francziák csá-
szárja kivonja őrseregét, hogy Julianusnak szabad 
tere legyen. Victor király kormánya által fizetett 
kémek és bujtogatok „comitato nazionale" név alatt 
egy titkos, de felfedezett utasitásban Julianus ter-
veit, hadmozdulatait előre megalapították. Becses 
okmány az események megértésére, épen mint Sièc-
lenek jóslatai valáuak 1859-ben az olasz fejedelmek 
sorsáról.1) Hazudni, rágalmazni, mondákat, esemé-
nyeket koholni, terjeszteni, a történteket eltorzítani, 
gyűlöletes színbe öltöztetni, újságlap e czélra nem 

' ) Le guêpier italien, par L. Veuillot, pag. 18. • 

fog híányzani , helylyel-közzel merényt tenni, az 
igazgatást, a törvényhozást, az elitéltetést, a meg-
kegyelmezést elundokitani,ámitani, igérni, rémíteni, 
bujtogatni, mindent a pap kárára forditani, s ezeket 
fáradatlanul, szakadatlanul, szemtelenül, mikor az 
elmék tévelyekben, álhirekben kalandozni, a kedé-
lyek izgatottságban hullámzani, a jólelkek aggodal-
maikban fáradtan töredezni fognak, a pulyák de 
gonoszok, a határozatlanok felbátorodva lesznek, 
egy rögtöni, egy jól kiszámított, egy heves, merész 
utczai lázadás után vagy mint győztesek Victort a 
capitoliumra, vagy mint legyőzöttek a kegyetlen 
pap ellen segítségre fogják meghívni.2) Viktor bé-
kés hadakkal menend Roma alá, ,hiszen olaszok ro-
konszenvei, vagy jajkiáltásai hívták meg, ő ezekre 
r.iket nem lehet;' evvel igazolta egykor, miért fosz-
totta meg rokonát, II. Ferenczet koronájától.3) Ju -
lianus minden eszközt megkísért, mit a ravaszság 
javasolni fog. Az erkölcsnek nem lesz szava az u j 
jogi politikában, „ne beszéljünk a morálról" ez volt 
Cavournak szólama; „igazmondással nem lehet kor-
mányozni," ez volt Salvagnoli tana. Elszakították 
az államot az egyháztól, elszakítják most már az 
erkölcstől, az igazságtól, a becsületérzéstől, minden 
jó lelkismerettől, utóljárael fogják szakítani a józan 
észtől, s közel is van, s lesz puszta vad erő. 

A brigantiság hatalmas eszköz lesz. Eddig 
ürügy volt, hogy a pápa rosz szomszéd, ki mellett 
nem lehet békében maradni. Most a nápolyi hatá-
rokról a pápai területre tódul a brigantiság, nem be-
szélnek rosz szomszédról, hanem pápai rosz kor-
mányról, mely saját határait, saját alattvalóit sem 

a) Osservatore Romano 256. sz. 10. nov. 1865. — Egy-
kor Curletti, Cavournak ügynöke, mindent felfedezett, mit 
Italia felbujtására tettek. — Armonia 304. sz. 28. dec . 
1861. — Pepoli herczeg maga is sokat elbeszélt a bolognai 
és modenai annexiokról. Armonia 275. 274. sz. 26. nov. 1862. 

3) „Non siamo insensibili al grido di dolore che da 
tante parti d'Italia si leva verso di noi ."Igy 1859 jan. 10-én. 
Memorie, I. Serie, Vol. 1. p. 131. — Accetto (a nápolyi ko-
ronát) non per ambizione di regno, ma per coscienza d'ita-
liano." 1860 nov. 7-én. — Memorie, II. Serie, Vol. 2. p. 270. 
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tudja megvédeni. Nápolyban öt éven át százezer 
sorkatonasággal, kétszázezer nemzetőrrel szemben 
mindig voltak brigantik, a piemonti kormány sem 
saját, sem Angolország alattvalóit nem tudta meg-
védeni; a pápai területen alig egy hónapja mutat-
koznak brigantik, már is 200 lap a pápai kormány 
tehetetlenségéről beszél. Eddig halált kiáltottak a 
szentszékre, mivel Nápolyban brigantik voltak ; ma 
halált kiáltanak, mivel a pápai területen vannak, 
anélkül, hogy Nápolyban megszűntek volna. A ná-
polyi brigantik II. Ferencz zászlajával mit sem je-
lentettek, de más brigantik a pápai területen Victor 
zászlójával már sokat jelentenek; igen, mert azok 
született nápolyiak, ezek pedig briganti név alatt 
beütő garibaldieták. Az egész diplomatai testület 
bizonyságot tett 1863-ban Russell Eduárd ellen, mi-
dőn merte mondani, hogy a pápai területről brigan-
tik mennek a nápolyi határokra; *) ma senki sem 
tagadja, hogy a pápai területre a nápolyi határokról 
törnek be a brigantik ; Boggio forradalmi képviselő 
egy röpiratban maga bevallotta, hogy a pápai kor-
mány soha elő nem mozdította a rablóságot : 5) de 
most minden arra mutat, hogy a pápai területre be-
törő brigantik nem mások, mint a vörös irigesek. 
Kárhoztathatja Victor ezeket, kárhoztatta mikor 
Marsalába is betörtek, később Garibaldi személyé-
ben mindnyájokat megölelte, nagy hazafiaknak ne-
vezte, nemzeti jutalommal tetézte. Igy érik meg az 
u j Italia sorsa, igy oldatik meg csendesen, idővel az 
olasz kérdés, igy mennek teljesedésbe az olasz nem-
zet vágyai, mikint Sella minister oct. 29-én mondta. e) 
Jul ianus igy tartja meg a sept. 15-i szerződést, ő 
nem ölte meg a pápai fejedelemséget, e fejedelemség 
magától halt meg, Jul ianus csak rablókat küldött a 
pápai államra. Cialdinit nem viheti maga, mikint 
1860-ban, küldi tehát G-it. Akarnók látni, melyik 
kormány állhatna meg ily büntetlen izgatások kö-
zött; miután lehetetlenné tették az életet, mondják: 
nem tudsz élni, tehát halj meg. 

Ily jóslatszerü előjelek után nyilt meg az egye-
sitettnek nevezett Italia második parlementje Flo-
renczben nov. 13-án. A nép a választásoktól elma-
radott, semleges viseletével szavazván a forradalmi 
királyság ellen, hogy a kamarában most is nem az 
olasz nép. hanem csak a forradalmi factio legyen 
képviselve. A király pénzt kért, uj adósságot, fele-
melt adót hirdetett ; ez soha sem marad el a for-

Armonia 111 sz. 8 mart. 1863. 
5) Unità catt. 242 sz. 18 oct. 1865. 
«) Unità catt. 258 sz. 7 nov. 1865. 

radalnii elvű kormányoknál; üldözést mondott a 
kath. egyházra; üres szólamokat a királyság jövő-
jéről, mondott forradalmi trónbeszédet, mintha csak 
a Florenczben tartózkodó G-ivel együtt keszitette 
volna. „Elfogadta kormányom a szentszéktől nyi-
tott tárgyalásokat; de, miután a korona és a nem-
zet jogainak kárára fordultak, megszakitotta azo-
kat." Hogy minden megyének püspöke legyen, 
hogy a hivek vallásos szükségeinek elégtétessék, ez 
a forradalmi korona és a forradalmi factio jogait 
sérti, forradalmi kormány és sértetlen kath. egyház 
nem férnek meg egy házban, valamint a hazugság 
és az igazság nem tűrik meg egymást. Victor neve-
lőjének, a mondóvii püspöknek emlékirata, mily 
gyászos állapotban van az alkotmány által uralko-
dónak vallott religio, Victor lelkére semmi benyo-
mást nem tett. Nem tett, mivel nem tehetett, Victor-
nak nincs akaratja, ő bábjáték, — melylyel játsza-
nak, mivel játszani akarnak; de meddig? „Az idők 
telje, és az események legyőzhetetlen ereje megoldja 
az olasz királyság és a pápaság közötti viszályokat." 
Ez volna IX. Piusnak is szava: ,várjuk be az ese-
ményeket' ; „exspecta, reexspecta" ; de mikor bujto-
gatókat, brigantikat küldenek Romára, időre várni, 
annyi mint saját fondorkodásainak sikerére számi-
tani. „Az olasz népnek fel kell oldatni azon hátrá-
nyoktól, melyek az ő uj életét akadályozzák." Ko-
ronás főre méltó mondat. Victornál ma a kath. egy-
ház hátrány az uj élet fejlődésére; holnap a forra-
dalmároknál Victor királysága lehet hátrány ezen 
uj életre, s szerencsés lesz, ha Romában találhat 
menedéket, melyet Victor nagy apja talált egyko-
ron. Ki az események legyőzhetetlen erejére hivat-
kozik, hogy a gonosz cselekedeteket igazolja, az 
legelső szokott az események ezen ereje alatt meg-
dőlni. Mondja Victor: „Tik tehát tanácskozni fog-
tok az egyháznak elválasztásáról az államtól, s a 
szerzetes rendek elnyomásáról. A jövő az Isten ke-
zében van.""') Eddig az államot akarták elszakitani 
az egyháztól, s ennek némi értelme volt, mivel az 
állam kezökben van : most az egyházat akarják el-
szakitani az államtól, azaz kifosztani, mint kifosz-
tottat elűzni. Akitől nincs mit elvenni, azt majd út-
nak eresztik. A képviselők az alkotmány első czik-
kelyét fogják eltörülni, a képviseleti kamarát alkot-

' ) II popolo italiario deve sgombrarsi da quegli avanzi 
del passato che gli tolgono di svolgere appieno la sua vita 
novella. Voi quindi avrete eziandio a deliberare intorno la 
segregazione della ckiesa dalló stato, e la soppressione delle 
corporazioni religiose. — Unità catt. 269 sz. 19 nov. 1865. 
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mányozó gyűléssé tenni ; mire a király, a ministerek, a se-
natorok, a képviselők esküdtek, azt lerontani fogják, az al-
kotmány első pontját ; megmarad-e az alkotmány második 
pontja : „az ország monarchicus a savoyi ház alatt ?" az idő 
megfelel; az alkotmány reformját csak megkezdeni kell, a 
folytatás fölötte könnyű. Az egyház elválasztása abban lesz, 
hogy a megyéknek püspökei ne legyenek, a püspököknek 
jövedelmei, papneveldéi megszűnjenek, az egyháznak szer-
zetes rendei veszszenek el. Cum solitudinem faciunt, pacem 
appellant ; mikor az egyház minden intézményeit feldúlták, 
felforgatták, megszüntették, akkor az egyházat az államtól 
elválasztották. Nem elválasztás ez, hanem megölés, nem az 
előjogoknak, hanem a türelemnek megtagadása. A gyilkos, 
mikor embert öl, sem tesz mást, a lelket elválasztja a testtől, 
a cadavert ott hagyja, tovább megy. De az egyház után más 
főkre szokott jönni a csapás, és soha sem marad el, egyedid 
az idő dolga. Victor azon ponton van, melyen XVI. Lajos 
volt 1790 jun. 15-én, jul. 12-én, midőn a papi polgári alkot-
mányt aláirta; az 1791 sept. 21-e csak egy év után ütött be. 

Ezt nevezik pacificationak. Mérode Félix hivatalától 
felmentetik, már egyességet kiáltanak. Mintha Mérode volt 
volna csak, aki a rablásnak jogczimet nem akart adni. Egyre 
van szüksége Victornak, mit soha el nem ér, jogczim a rab-
lott koronákra. Időre számit, várni akar, hogy mit az igaz-
ság legfőbb törvényszéke, a pápaság, tőle megtagad, azt az 
idő adja meg; pedig az idő csak az igazságnak kedvez. 
Egyetlen szó után eseng, de mely a pápa ajkáról jöjjön, 
hogy ő Italiának törvényes királya; s épen e szavat nem 
hallhatja, a pápa ajkairól e helyzetben soha soha hallani nem 
fogja. Vétkezett, absolutio után óhajtozik ; de az igazság 
mondja : „Si restituent ille impius, rapinamque reddiderit, 
vita vivet ;" ' ) non dimittitur peccatum, nisi restituatur abla-
tum. Italia és a pápaság között semmi pacificatio sem lehet-
séges. Italia mindent akar rabolni, a pápa a magáét meg 
akar ja tartani ; Italia semmi szabadságot, semmi jogot nem 
akar engedni ; a pápa semmi jogot, semmi szabadságot nem 
akar feladni ; Italia egyedüli ur akar lenni, a pápa pedig nem 
akar rabszolga maradni. Békitők ma, kik tegnap rablók 
voltak, békülni akarnak, mikor rablásaikat bevégezték, bé-
két akarnak adni, de kinek, minek ? a rablott jószágnak. 
Kis birtokot hagytak a pápának, amiből meg nem élhet; 
most ezt akar ják elvenni, ép azért, mivel ő e kis birtokból 
meg nem élhet. Szabadságra hivatkoznak, de ez fosztogatási 
szabadság. Rosz kormányzást kiáltanak; szeretnők látni 
azon államárt, ki a pápai széknek készített helyzetben öt 
évig föntartotta volna magát. Roma több jeles államárt mu-
tatott fel, semmint az európai államok összesen. Roma az ál-
lamtan hagyományos iskolája. Egyet nem tud Roma, igaz-
ságtalanságban érdeket keresni, rablással növekedni, más-
nak kárára titkon összeesküdni, igazán, az uj jogi államtan 
szerint, Roma becsületesen, azaz ügyetlenül kormányoz. Ezt 
mondta Julianus is egykoron ; nem csuda, ha a mai is azt 
mondja. I I I Napoléon a keresztény világ és Europa előtt 
magára vállalta a szentszék biztonságáról a felelősséget; 
köthetett bárkivel szerződést, ennek kimeneteléről ö felelős. 
Victorra ruházhatta a felelősséget, de Victor felelősségéről 

7) Ezech 33, 15. 

III Napoléon felelős. Victort már elitélte a kath. világ, a 
későbbi itélet csak a francziák császárjának fejére szállhat. 

Ismerjék el bár vagy nem, az egyház követeli a taní-
tási szabadságot, mivel neki mondatott: ite e tdoce te ; kö-
veteli az áldozási szabadságot, mivel neki parancsoltatott; 
hoc facite in meam commemorationem ; követeli a cultussza-
badságot, mivel neki mondatott : ite, baptisantes eos ; köve-
teli a szerzetesi élet szabadságát, mivel neki mondatott : qui 
potest capere capiat ; követeli a szentségek kiosztási sza-
badságot, mivel neki mondatott: quoscumque ligaveritis, 
solveritis ; követeli a papnevelési szabadságot, mivel az Üd-
vözitö mondta : accipite Spiritum Sanctum. Tagadhatják 
mindezeket, az egyház gyakorolni fogja azokat, s miután a 
pogányok között Chinában, Japanban, Annamban, Török-
országban bir ezen szabadságokkal, birni fog velők a ke-
resztény kath. fejedelmekből, parlementekből lett Julianus 
zsarnokok alatt is. Mit az egyház jó szóval nem tudott el-
érni, azt vérrel szokta kivivni, non occidendo sed moriendo. 
A pápa is mindig fejedelem volt, de jure a 33 vértanú pá-
pában, de facto a ker. világban. Legtöbb, legszentebb czim 
biztosítja a pápai birtokot. Biztosítja a 11 százados bírás, 
biztosítja a szerzés, a visszahelyezés, az újra teremtés ; biz-
tosítja a ker. társadalom czime, mely e fejedelemséget min-
dig elismerte, fiainak vérével, pénzével védte s ma is védi ; 
biztosítja az európai politika, mely fejedelemségen kivül más 
expedienst nem tud találni; biztosítja a megválasztatás, a 
nép üdvözlése, községenkint letett esküje, mikor a pápa 
megválasztatik. Nincs fejedelemség, mely annyi czimmel 
volna felruházva, s lia Victor király e szentséges koronát 
meri összetörni, e korona marad, de a magáét már össze-
törte; a királyi családok összetörött koronája pedig nem 
szokott összeforrni. 

Szászország és Bajorország elismerték az olasz anne-
xiokat. Ep ezen államok tiltakoznak legerélyesebben az 
Elba torkolatánál kilátásba tett porosz annexiók ellen. Ho-
gyan lehessen az rosz Poroszországban, amit helyeselnek Itali-
ában ? az ő dolguk. Bajorország csak mások által történt 
elismerést és kereskedési érdeket hoz fel indokul. *) Krisz-
tus Urunk is pénzért árultatott el. I I Miksa 1860-ban, mikor 
Victor király Umbriába betört, gróf Doria piemonti követ-
nek azonnal megküldte útleveleit, saját követének pedig, 
ezt haza hiván Turinból, irt : „Gúnyolják a nemzetközi jogo-
kat, a kötéseket, az erkölcsöt. Oly kormánynyal, mely ilye-
sekre képes, a közlekedést megszakítani, kötelesség." A 
Baierische Zeitung hivatalos lap, előadván a diplomatai sza-
kadást, ezeket i r ta : „Hatalmas indokok bírták ő fölségét e 
lépésre, s eme lépést helyeselni fogja minden józanul gon-
dolkozó bajor, söt egész Németország. Németországban tisz-
telik a szerződéseket. A történetnek minden tanúsága meg-
hazudtoltatnék, ha Sardiniának nem kellene ezen tettei mi-
att a keserűség poharát fenekig üríteni. Ő a forradalmat fel-
használta; de ezen fegyvernek két éle van, s azt vágja 

8) Sie war dabei geleitet von ber Erwägung, dass mit Ausnahme 
Oesterreichs, fast alle europeisehen Staaten, uud insbesondern alle katho-
lischen das Königreich Italien anerkannt haben, sowie von dem Wunsche 
den Interessen unserer Industrie und unseres Handels Schutz und Förde-
rung gewähren zu können." Baierische Zeitung után Pest. Lloyd Abbl. 
269 sz. 22 nov. 1865. 
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utoljára és legkegyetlenebbül, aki azt először kihúzta." 9) 
Hasonlítsa össze a bajor kormány a mai nyilatkozatát az 
1860-ikivel, melyiken fog önérzettel nyugodni, melyiktől 
tova iramolva, azt idegen, például porosz vagy franczia be-
folyásnak tulajdonítani, nem nehéz megmondani. Azonban 
azt is becsüljük, hogy öt éven át megtagadta az elismerést, 
ő, mely belügyeiben forradalmi, külügyeiben pedig legitim 
szokott lenni ; épen ellentétes hasonmása az oct. 18-án Íté-
letre hivott Palmerstonnak, az európai rend és béke eme 
volt daemoniumának, aki belföldjén legitim, az egész föld-
kerekségen pedig főkőmives, főforradalmár, az európai kő-
mives páholyok főmestereinek legelső, legmagasabb főmes-
tere volt, kit a gonoszság utált, kit a becsület megvetett, 
kit a fegyveres erő, mint szájaskodó vén anyókát , kine-
vetett. 

Az év határa felé közeledve számot vethetünk önma-
gunkkal is. Nehéz idők után nehezebbek törnek reánk, baja-
ink megszaporodnak, ijednünk nem szabad Non patietur 
nos tentari supra id quod possumus. Egy igaz, egy kétségte-
lemhogy határozott jellemekre leend szükség.A válságos idők-
ben ezek a tényezők ; a remegők, a hajladozók, a határozatla-
nok csak zavart szülnek a táborban. Gedeon megválasztott 
serege az, mely képes lesz helyt állani, s a kiválasztást az Is-
ten teszi. Mindenikünknek, minden helyen, minden erővel 
dolgozni kell, mivel mindenütt egész erővel megtámadta-
tunk. Az egyházat védve védjük a jogot, az igazságot, a bir-
tokot, a család, a társadalom ügyét. Péter elménknek, aka-
ratunknak vezére, mivel mink csak az igazságot ismerjük 
urunknak. A szabadság nevében megtagadják az egyháztól 
a szabadságot, az egyenlőség ürügye alatt nem adják meg 
neki az egyenlőséget bár mi egyletekkel. Az egyház sza-
badságát, jogát védve védjük a szabadságot, a jogot, a hala-
dást minden részen, minden ponton. Nem hallanak, nem ér-
tenek ; kiáltsunk hangosan, kiáltsunk hatályosan. Kerülik 
az egyházat minden nyomon; mondjuk, kiáltsuk, hogy ki 
nem kerülhetik, mivel az Isten által megalapított renddel 
a dolgok természetével, és a mi éber lelkismeretünkkel min-
denütt találkoznak. Tiltakoztak őseink e kerülgetések ellen 
az Isten nevében, tiltakozzunk mink argumento ad hominem 
és saját nevünkben. Őseink mondták: a pápát nem szabad 
akadályozni, hogy a hívekhez szólhasson ; mondjuk mink a 
közjog és a közszabadság nevében : minket nem szabad aka-
dályozni, mikor hallani akarjuk, mit mond a pápa. Szabad 
bármily egyletbe lépni, mely az államot nem veszélyezteti: 
szabad legyen nekünk is a szentatyánkkal közlekedni. Meg-
hajolnak mások tekintély előtt a politikában, gróf Dessewffy 
Emilt Posonyban tekintély választotta meg Pestről ; szabad 
legyen nekünk a vallásban kétezer éves és isteni tekintélyt 
tisztelni, követni. Szeretjük a jogot, a szabadságot, a mű-
veltséget; ha másoknak szabad ezeket a tévely utjain ke-
resni, szabad legyen nekünk ezeket ottan keresni, ahol ed-
dig voltak, vannak, és mindig lesznek. Veritas liberabit vos, 
és non aliunde beatus homo, aliunde civitas. Tanunk sem nem 
uj, sem nem ismeretlen : csak igen alkalmatlan mai nap. 
Azért van : recede a nobis, scientiam viarum tuarum nolu-
mus. Noluit intelligere, ut bene ageret. Az igazság ma nagy 
zsarnokság ! a puszta vélemények oly kedvezők! mivel az 

9) Un i t à catt . 113 sz. 12 mart. 1864. 

igazság ra j tunk uralkodik, a véleményen pedig mi uralko-
dunk : ez szabadság Kcll-e az igazat, kell-e az egész igaz-
ságot megmondani, kell-e ellenmondani a rohamnak ? ez 
sokak előtt nyilt kérdés ; hallgat egyik, alkalmazkodik a 
másik, fele igazságot dadog a harmadik, várnak mindezek 
jobb időket : ille igitur numquam direxit brachia contra — 
torrentem. , 0) Sőt: virtus intaminatis fulget honoribus, — 
nec sumit aut ponit secures — arbitrio popularis aurae. 1 ]) 
Ha a rohamot akadály nélkül engedjük haladni, akkor csak-
ugyan várhatunk kedvezőbb időket ! Hogyan jöjjön a jobb 
idő, ha nem dolgozunk raj ta '? Mily alkalmatlan sokszor a 
jó lelkek elütt is, aki az egész igazságot meztelenül ki-
mondja ! Legyen ! Benedictus Deus ! 

Igazi erő a jó akarat, a többi csak erőszak. Az igazság 
szolgálatjában dicsőségre, gazdagságra, méltánylatra ne 
számolj : ez nem az igazság híveinek sorsjutaléka. De ha 
egy, ha két lelket megnyerünk az igazságnak, legyen ez 
elég. Hallgathatunk néha, és némelyekről a fenyegető go-
noszság előtt; de hogy jónak mondjuk, amit kárhoztatunk, 
hogy megtagadjuk, amit lelkünkben igaznak tartunk, oly 
gyávák, segit az Isten, nem leszünk. E csekély téren, melyre 
kis számú de lelkes segélytársakkal már harmadik évre lé-
pünk, hogy gyávaságról vádolhasson, gondoljuk, senki sem 
készül. Várhatunk, mit hozand a liberális elv nálunk, de 
hogy valljuk, előbb igaznak, jónak kellene hinnünk. Keres-
hetnek, lelhetnek mások szerencsét liberális tanaikkal ; le-
gyen, ez nem a mi hivatásunk. Legyenek őszinték, enged-
jék, tűrjék, hogy mink is lehessünk. A türelem a liberalitas 
első axiomaja. Adják meg tehát. Ok gúnyolódva szólnak, 
tűrjék, hogy mi csípősen szólhassunk. Mint magyarnak, van 
alkotmányunk, melyhez ragaszkodunk ; mint katholikusok 
minden alkotmány alatt, csak a társadalmi élet föltételei 
meglegyenek benne, megélhetünk. Ha téved, minden alkot-
mányt akadályozunk, hogy ne ölje meg önmagát. Concessio-
kat követelnek tőlünk: nincs jogunk tenni; ha tennők, a 
jó lelkeket megszomoritanók, elleneinket felfegyvereznők. 
Concessio a halál halogatása, a gyászosabb bukás megásása. 
Nem félni senkitől, szeretni az Istent, nem hízelegni senki-
nek, az igazságot az ellenfélnek sem tagadni meg, az igazat 
a barát előtt sem palástolni, személyes subsumtiokkal nem 
törődni: ez a szolgálatunk, ez az Isten iránti szeretetünk. 
Mikor az egész igazság tagadtatik, kell, hogy az egész igaz-
ságot mondjuk ki. Akik titkolták, akik felezték az igazsá-
got, diadalra soha nem vitték. IX Pius a vezérünk, eamus 
et moriamur cum illo. A rosz idő a harczra legkedvezőbb, 
mikor az igazat legkevesebben akar ják hallani, akkor leg-
szükségesebb ezt teli torokkal hirdetni. Nem nemtelen, nem 
gyáva lelkek, kik a harczot, fel nem hiva, egész lelkűkből 
szeretik. Ki lesz velünk, nem a mi dolgunk, ki fog meghall-
gatni, nem a mi ügyünk. Győzöttek legyünk ; siránkozunk 
azok fölött, akik magokat győzteseknek mondják ; siránko-
zunk azokon is, kik elég jók, hogysem a győztesekkel men-
nének ; elég gyengék, hogy sem a győzöttökhez vallanák 
magokat. 

Csekély erővel, de szilárd akarattal, ismert ösvényen, 
megyünk az uj év küszöbéhez. „Quae Ventura sunt mihi, 

, 0) Juvenalis, sat. 
" ) Horatius, Ode. 
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ignorans, nisi quod Spiritus Sanctusper omnes civitates mihi 
protestatur, dicens ; quoniam vincula et tribulationes me ma-
nent." Az Isten malasztjába bizakodva , a jó lelkek kegye-
letére számolva Isten segits ! Isten vezess ! ! előre ! ! ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, december 1-én. Minthogy az országgyülésrei 

választások jobbára befejeztettek, szabad leend nekünk már 
most nyugodtan liozzájok szólni, reflexiókat csinálni anélkül, 
hogy izgatással vádoltathassunk. Az mindenesetre tény, hogy 
a katholikusok ott, hol mint ilyek léptek föl, vagy megbuk-
tak, vagy irtóztató erőmegfeszités utján érhették el czélu-
ka t ; a katholikusokra nézve ezen választások, átalán véve, 
vereség, s miért lia szabad kérdezni? talán mert kisebbségben 
vagyunk ? Dehogy vagyunk ; hanem mert vagy alszunk, 
vagy ébren lévén, ügyünkkel nem sokat törődünk, vagy pe-
dig félünk nem liberálisoknak tartatni. Ki is tűrhetné a 19 
században, ezen hatalmas mozgalmaknak közejiette, hogy 
reactionariusnak neveztessék; pedig okvetlenül az, ha a vá-
lasztandó követnek vallásos meggyőződése után akarna va-
laki kérdezősködni. Nem mérnők tagadni, hogy protestáns 
atyánkfiai azt mindig mint conditiot sine qua tekintik, hogy 
a követjelölt felekezetükhöz tartozzék ; de elég ügyesek 
azt jobbára annyi szabadelvüségbe burkolni, hogy a katho-
likus a rettenetes sok nagy szólam s kicsiszolt szabadelvü-
ség mellett saját ügyére nem is gondol, róla végkép megfe-
lej tkezik; bizton reméljük, hogy eljön az idő, midőn ez más-
kép lesz. De hát csak mindig kárán tanuljon a magyar em-
ber ? Oh a szegény belgák keservesen lakolnak hajdani 
szabadelvüsködésükért ! avagy nekünk is keresztül kell men-
nünk ezen iskolán ? 0 eminentiájának a választásokra kibo-
csátott körlevelén sokan intra et extra grémium megbotrán-
koztak ; pedig mit mond ő eminentiája ? hogy katholikus, 
jámbor, becsületes jellemes honfiút tiszteljenek meg bizal-
mukkal hivei; s ime mert azt mondja egy katholikus főpap, 
hogy lia lehet, mert magától értetik, hogy ha nincs alkalmas 
katholikus, kiben a többi tulajdon is megvan, mást kell vá-
lasztani ; katholikus választassék, már megvan a ba j ; mégis 
rettenetes ! Hát szent István országában már annyira va-
gyunk, hogy egy katholikus főpapnak zokon veszik, ha a 
választásokra katholikus férfiakat ajánl? Tesznek-e máskint 
mások ? Máskép tett igenis a győri — máskint tettek egyes 
protestáns lelkipásztorok, például Budához közel, ') kik azon 
híveiket, kik katholikusra szavaznak, becsteleneknek nyilat-
koztatták előre! hát eíre nincs egy kis boszankodásuk a nap 
hőseinek ? Hallotta-e valaha a világ, hogy protestáns lelkész 
hiveinek, midőn egyenlő tulajdonu katholikus s protestáns 
közt lehet választani, a katholikusrai szavazást ajánlotta 
volna? a) Avagy lia valaki katholikus, már nem lehet alkalmas 
képviselő? már rosz hazafi ? Tudjuk mi azt igen jól, hogy ha 
országgyűlésről van szó, nem kell egyházi zsinatra gondolni ; 
de hát ha ezen vagy más országgyűlésen a katholikusok 
ügyei hozatnak szóba — ami el nem maradhat előbb utóbb, 

' ) Lapok után mondjuk, a tényért nem feleJhetiink Szerk. 
2) Mink nem szoktuk tenni, hogy aki száját fel tudja nyitni, aki 

egykét sort tud irni, azonnal r i tka tudósnak, országos kincsnek kiál tsuk. 
Mások ezt megteszik ; s ez is a boldogulás egyik módja. Mink nem hogy 

«melnök jeleseinket a jó liirben, de hallgatni szoktunk felölök. Szerk. 

ki szóljon fel mellettük ? a protestánsok, kik azokat vagy 
nem ismerik vagy félre ismerik ? avagy olyan katholikusok, 
kik Chinának statistikáját, meg Zahara homokbuczkáit ta-
nulmányozták, 3) de a katholika egyház ügyét oly kevéssé 
ismerik, mint a nagy óceán fenekén netalán rejlő kincseket ? 
Ki szóljon tehát a katholikus ügy mellett ? a napi lapoknak 
botrányokon élődő újdondászai ? azon néhány pap, kik mint 
rari nantes in gurgite vasto az ár által elsodortatnak? A kép-
viselő választóját mindenben képviselje, — a katholikus vá-
lasztó pedig nemcsak polgár, de katholikus is ; hogy képvi-
selje tehát rendszeresen a katholikust a nem-katholikus ? 
vagy a választó érdekében működik s ekkor ellenkezésbe 
jön önmagával ; vagy saját vallási meggyőződése után indul, 
s akkor ellenkezésbe jő választójával. Hogy lehessen tehát 
nem oda törekedni minden katholikusnak, hogy képviselője 
vele egy vallású legyen ? Mindig azt hallottuk, hogy arnor 
incipit ab ego! pusztán a katholikusoknál látszik ez máskép 
lenni ? Paródiája a szólamnak : Caritas non curat quae sua 
sunt. Midőn néhány nap előtt a pest-terézvárosi plébános a 
megválasztott követet üdvözölve, lelkére kötötte, hogy az 
igazságosság s méltányosság zászlójához csatlakozzék min-
den nemzetiség s vallás-felekezet iránt ; rettenetes éljenzésbe 
tört ki a hallgatóság; de midőn reá figyelmeztette a képvi-
selőt, miszerint neki, mint katholikusnak, s nagyrészt ka-
tholikus választók képviselőjének lelkismereti s becsületbeli 
kötelessége, ha kell, a katholika egyház ügyét védeni: oly 
formán néztek az emberek egymásra, mint körülbelül a zsi-
dók, midőn a pusztában először látták meg a mannát? íme 
mily tolerantia, mily igazság-szeretet! Hogy lehet valaki 
más iránt igazságos vagy méltányos, midőn övéi iránt igaz-
ságtalan, nem értjük ; de azt sem értjük, hogy valaki minket 
intoleránsnak, reactionariusnak tartson, mert saját ügyünket 
is óhajtjuk érvényre emelni, védelmezni ! Cuique suum ; ha 
odahaza szalmámat rendben tudom, könnyebben fogok se-
gíthetni másnak ügyét rendezni ! A mostani választásokból 
sokat tanulhattunk ; a katholikusok eleget rágalmaztattak, 
papjaik gyanusittattak, ellenük izgatások történtek, magunk 
is szolgálhatnánk néhány idevágó élczczel s versezettel ; egy 
érseki városban a hires népboldogitó által felingerelt nép a 
szavazatra menő papságot hallatlan szemtelenséggel gú-
nyolta, bántalmazta ; váljon kinyilik-e szemünk nem tudjuk ; 
avagy talán hétágú korbácscsal ostorozzanak, mig saját 
ügyünk mellett tudunk lelkesülni ? Némely követjelölt prog-
rammjában kimondotta, miszerint a katholika egyház javai 
mellett fog szólani; s katholikus lapjaink elég meggondolat-
lanul ezt kiemelni jónak látták ; 4) hát több jogczimmel 
birja Iczig zsidó, vagy Ypsilon gróf az ő birtokát, mint a 
katholika egyház ? miért nem vétetett föl tehát a programmba 
ezek birtokainak védelme is ? mi szükség ezen védelmet 
hangsúlyozni ? Kegyelmeket várunk mi egyes képviselőtől, 
vagy az országgyűléstől? Nem birja a katholika egyház jo-
gosan birtokait ? vagy arra van kilátásunk, hogy a jogszerű 
birtokot is védelmezni kell ? â) S ki ellen ? Oh hangotok 

3) Ne bántsa Schwarcz Gyulát, ö schwarz lett, de férfiasan pályá-
zott. Ez másokkal is megtörtént. Szerk. 

4) Melyik? Szerk. 
5) Mikint Szúnyog urnák saját felső öltönyét, valahányszor estve a 

Zrinyi kávéház előtt haza megy. Szerk. 
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ugyan Jákob hangja, de keze i t ek? Ez ilyen biztositásnak mi 
egyátalán nem tudunk örülni. 

A választások nagyobbrészt megtörténtek ; a képvise-
lők össze fognak ülni — az eredmény Isten kezében van, 
ezt mondá Deák Ferencz is ; — váljon imádkoznak-e a kép-
viselők, hogy Isten ezen eredményt elérni kegyesen engedje ? 
nem tudjuk ; tudnak-e ? akarnak-e ? szoknak-e egyátalán 
képviselők imádkozni? szinte nem tudjuk ; de a k a r j u k hinni, 
miszerint olyanok, kik egy ország boldogságán hivatvák 
munkálkodni, a boldogság adományozójáról talán nem fog-
nak megfelejtkezni. A katholika egyház legalább imádkozik 
s kér i Istent, hogy a kiegyezkedés valóban létre jöjjön ; 
mert különben aligha Jeremiással nem fogunk siránkozni 
dicső multunk fölött. Olvastunk szebbnél szebb programmo-
k a t — Ígéreteket, hogy szinte Ígéret földje lettünk, biztatá-
sokat a csordultig; s csak azt nem tudjuk, váljon ezen 
u rak ezen Ígéretek valósítását zeke-ujjaikból fogják-e ki-
szórni ? ®) Szent borzalommal kell a tanácsterem küszöbét 
átlépni, mondta ;Deák Ferenczhez a belvárosi plébános ; de 
ohajtandottuk, hogy ezen szent borzalom sok képviselőt el-
fogott volna, mielőtt programmját irta, mielőtt a népnek, 
ezen szerencsétlen, könnyen félrevezethető népnek magát 
bemutatta ; nem leendett akkor oly sok botrány, oly sok ita-
tás, oly sok verekedés s gyűlölség ; oh az a szent borzalom, 
melyet az egyház az élet minden szakában szükségesnek 
tanit, valóban elkerülhetlenül szükséges nemcsak arra, hogy 
jól tudjon valaki parancsolni, de hogy jól tudjon engedel-
meskedni is ; az olasz pénzügyéi - szükségesnek látja a vallá-
sosságot, hogy a kincstár megteljék ; engedjék meg nekünk, 
hogy szükségesnek lássuk arra, hogy szegény hazánk sebei 
beforrasztassanak. A fejedelem kész orvosolni, a munkához 
hozzáfogott, meglát juk a meghívott orvosok közt nem lesz-
nek-e hajnyírók ! 7 ) Megvár juk katholikus lapjainktól, misze-
rint őrszemmel kisér jék az ügyek menetét ; ne kapkodjanak 
ide s tova, hanem határozottan, férfiasan jelöljék ki azon 
irányt, melyen katholikus magyarnak haladnia kel l , 8) hogy 
hazája boldog s koronája ragyogó legyen. Megvár juk a Re-
ligio szerkesztőjétől is, hogy amennyire lapjának tere engedi, 
a dologhoz hozzászóljon, egyéb lapok vagy képviselők téves, 
ferde állításait röviden helyre utasítsa, röviden egybefoglalva 
mutassa meg azon irányt, melyen haladni szabad s kell, hogy 
egyházunkkal ellenkezésbe ne jö j jünk ; 9) a t . Darázs pedig 
a foliansok tömkelegéből, honnét sokszor idézeteit szokta lő-
dözni, 10) szálljon ki már egyszer a napi kérdések terére s itt 
szurkáljon, csipdessen, éreztesse fullánk ját; mindenesetre 
többet fog hatni mint egy szegény 

Szúnyog. 

®) Megint azt csipi, aki schwarz lett. Szerk. 
' ) A Prot , lap az egészet azzá akar ja tenni. (49. sz.) Szerk. 
8) Nefanda jubes ! Hol ? k i ? honnan ? kinek ? Szerk. 
9) Talán épen az a baj , hogy sokat is beszélünk erről. A téves 

álli tásokra nézve, ha lapunkat, lapozza, láthat ta , hogy el nem maradunk: 
a többiben a mai .Havi szemle' zárrészére utasitva önt tiizziik ki és meg-
kérjük Szúnyog ur, tegye meg; higyje el, hogy önnek eleven, éles, hirtelen 
felfogású tolla a legalkalmasabbak egyike volna : véljük, hogy igy is lesz. 
Különben, hogy a kath. polit ikának kijelelésére mink küldetnénk, ma-
gunknak annyit nem tulajdonítunk. Bölcsek, nálunknál bölcsebbekhez 
szólunk, jó akaratnál többet el nem vállalhatunk. Szerk. 

, n ) A megfeküdt gyümölcsöt szereti ; nem rosz izlés. Szerk. 

NORVÉGIA, (missiói tudósítás. Vége.) Szellemi tekin-
tetben a norvég missio állapota még kielégítőbb. Plébániá-
inkban aránylag számos buzgó katholikus találtatik, k ik 
szorgalmasan jönnek az istenitiszteletre és jó szelleműek ; a 
városban és környékén vagy 130-ra mennek. Azonban e 
szám változó, mert több közöttük idegen. Missiónk jövője 
átalában kecsegtető, a föld el van készitve a jó mag befoga-
dására. Igaz, hogy sok még az előítélet a catholicismus irá-
nyában, azonban tiz év óta e tekintetben is örvendetes vál-
tozás észlelhető. Eleinte a katholikusokat ugy mint a mor-
monokat megvetendő felekezetekkint tekintet ték : most már 
ily párhuzamitás lehetetlen többé. E g y igen tisztelt pásztor 
két év előtt a „Morgenblad"-ban a mormonismus tévelyeiről 
szólván ez alkalommal, talán nem épen rosz szándékkal, a 
catholicismusra vonatkozólag is tette megjegyzéseit, és ez 
roszul fogadtatott. — A norvég nép mélyen vallásos, a főbb-
osz tá l juak ugyan részben megmételyezve a német rationa-
lismus által, mégis érdekeltetik magokat vallási kérdések-
ben. Mutat ja ezt, hogy a főváros legkitűnőbb lapjai hosszú 
czikkeket hoznak minduntalan vallási kérdésekről, és ná-
lunk talán inkább, mint valahol, a lapok a közvélemény kö-
zegei. A sajtó ezen helyzete kedvez az igazságnak ; a ka-
holikus áldozár is alkalmat nyer néha szólni a közönségnek 

a sajtó ut ján, és utat törni az igazságnak. Hadd hozzak f e l 
erre nézve egy példát. E g y iskolamester egy alkalommal 
tanonczai által közel a luth, templomhoz többek között a 
bold. Szűz tiszteletére énekeltetett. Az ének dallama olyan 
volt, mely Norvégiában népszerű. A „Morgenblad" szer-
kesztője, fiatal buzgó hittudós ez alkalmat felhasználta, hogy 
átkot szórjon ezen pápista ének ellen. Kikelt a 1. pástor 
ellen, hogy temploma közelében ily dolgokat mint : ora pro 
nobis ! tűrni merészelt. A megtámadás annál felötlöbb volt, 
miután a megtámadott kitűnő publicista, kinek czikkeit 
szívesen olvassák. Ezen pástor a szentek tiszteletének is 
védője, ki néhány év előtt sz. Olaf tiszteletének visszaállí-
tását követelte lutheránus létére. Válaszolván a szerkesztő-
nek, ezt először is nevetségessé iparkodott tenni botránko-
zása miatt, azután pedig a szentek és különösen a bold. 
Szűz tiszteletét védelmezte. „Isten őrizzen — igy irt — 
oly lutheranismustól, mely Máriát meg akarná fosztani az öt 
mint Isten anyját megillető tisztelettől, kivetkőztetni azon 
tulajdonaiból, melyekkel hogy birt , az írás és az egész egy-
ház közérzülete tanúsítja. Ha bírunk némi szeretettel J é -
zus Krisztus iránt, az emberi természetünkben fekszik, rae-

rr 
lyet Isten adott, hogy szeressük azt kit O is szeretett, és 
akkor nem késendünk édes szűznek hivni Máriát, mert egy 
keresztény előtt édesnek kell lenni annak, ki Jézust szivén 
hordozta és karjaiban, ki szeretettel ápolta a kisded Udvözi-
tőt, őrködött fölötte Nazarethben ; azt kit később a kereszt 
tövénél találunk telve fájdalommal igaz, de vigaszszal is és 
mennyei reményekkel ; azt végre, ki t u runk maga ajánlott 
Jánosnak, kedvelt taní tványának. A szűz egy időben anya, 
nem ugyan természetes módon, hanem Szentlélek ereje által ." 
Az orthodox lutheránok erre seregesen támadtak eme 
czikk ellen ; a Morgenblad szerkesztőségébe tömegesen ér-
keztek a tiltakozások ezen pástor ellen „ki oly mélyen 
merült a pápista bálványimádásba." A bátor védő ú j ra síkra 
szállott a tett ellenvetések czáfolatára. Végre egy másik 
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hírneves lelkész félvén, nehogy eme vita tagtársát a katho-
lieismus ölébe vezesse, és jóvá akarván tenni a „botrányt," 
egy hosszú értekezést tett közzé higgadt hangon a kérdéses 
vita tárgyában, és a nehézségek megoldására nem a vádolt 
prot. pástort, hanem a christianiai kath. lelkészt hivta fel. 
Azt hitte kétségkívül, hogy ennek válasza u j diadala lesz az 
ö érveinek. En örvendtem, hogy ily alkalmat nyertem a kath. 
tan eme kiváló részének megvilágítására. Válaszom a neve-
zett lap több számaiban hosszú hasábokat töltött meg. — 
Ami ezen kivül hitünk terjesztését előmozdíthatja Norvé-
giában, az ama benső szakadás, mely vallási dolgokban a 
lelkészek és nép között létezik. Az előbbi két pár tra szakad, 
az orthodoxokra, kik csak a bibliát tar t ják és ismerik el, és a 
grandvigekre, kik az apos. hitet, mint Jézus élő szavát t a r t j ák . 
A szegény nép is, mely alig tud olvasni, vitatkozik, keres, fi-
gyel, nyugtalankodik a hit dolgában, és ily lelki állapotban 
sokan a mormonoknak és methodistáknak esnek áldozatul. 
— Christiánsandbau — 12,000 lakost számító városban Nor 
végia legdélibb részén — van két kápolna alakú imaház, 
melyet laicusok állítottak a munkások osztályából, k iket a 
hivatalos istenítisztelet ki nem elégíthetett. Vasárnap, és még 
a hét két más napján munka után esti 8 órakor összegyüle-
keznek. I t t zsoltárokat énekelnek, azután egy a hivők kö-
zöl a biblia egy részét olvassa, és a maga módja és felfogása 
szerint magyarázza. Kíváncsi levén eme vallásgyakorlat 
részleteit ismerni, egy vasárnap este az utczán találkozom 
két asztalos mesteremberrel. Miért van két imaházuk, kér-
d é m ? Vélemény-különbség van közöttük ? Igen, felelt egyik, 
ké t pár t ra szakadunk, az egyik több hitet, a másik jó müve-
ket aka r nagyobb számban. Kapcsolják össze a hitet a jó 
te t tekkel és meg lesz az egység, mondám. Igaz ! de kicsoda 
ön ? É n katholikus áldozár vagyok E r r e közbeszólóim kí-
váncsisága fokozódott megtudni egyházunk tanát e pont 
fölött. Jöj jenek lakásomra, mondám, itt beszélgethetünk 
kedvünk szerint. El is jöttek, ké t óráig beszélgettünk, és e 
két óra rövidnek tetszett. Meg voltak elégedve magyaráza-
tommal, és ha tovább maradhat tam volna, mieink leendettek. 
Más alkalommal Sarpsburgba jöttem a svéd határ felé. Hal-
lottam ugyanis, hogy itt svájczi katholikusok vannak, de 
roszul értesítettek, mert ezen svájcziak protestánsok vol-
tak, és egy methodista igehirdető e kis városban rövid idő 
alat t 3 — 400 emberből álló plébániát alakított. It t létemkor 
egy alkalommal a munkáról visszatérő néhány ember figye-
lemmel kisért, s végre egyik megszólítván, kérdezett , ha 
váljon nem vagyok-e pap ? Igen, barátom, az vagyok. Me-
thodista ugy-e ? Nem, hanem katholikus áldozár. E r r e foko-
zódott figyelemmel tekint reám, és megindult hangon mondá : 
igen, mi olvastuk, hogy a norvég nép egykor katholikus 
volt, s hogy nem akar t lutheránussá lenni, és hogy a prote-
stantismus behozatala után még száz év múlván is voltak hü 
katholikusok. Valóban — felelém — erővel és álnoksággal 
fosztották meg apáitokat hitüktől, mely egyedüli igaz, úgy 
úgy — szóla — szomorú dolog, hogy nem tudjuk az igaz 
hit út ját , egyik jobbra, másik balra megy, mindenütt meg-
oszlás, — zsákmányul vagyunk kitéve mindenféle sectáriu-
soknak, kettőre van szükségünk, ismerni a helyes utat, és 
birni Isten kegyelmével annak követésére. — Kétségkívül, 
mondám, de önök távol vannak a helyes úttól Jól tehát, 

mondá, maradjon itt, és prédikáljon. Ezút ta l nem tehettem, 
de meg kellett Ígérnem, hogy ismét eljövök. Hittem is, hogy 
megtehetendem, kértem is ez évben felmentésemet a christi-
aniai missiótól, hogy működésemet kiterjeszthessem a kisebb 
helyekre. Tréderichshaldban már ki is választottam a szük-
séges tért egy kápolna építésére, de fájdalom, nem létesít-
hettem tervemet. Püspököm tekintve, hogy eme missióban 
bizonyos gyakorlottságot szereztem, és a német nyelvben 
jár tas vagyok, a r ra szánt, hogy Grothenburgban (41,000 la-
kos) Scavidinávia középpontján alakítsak u j missiot. A 
munka nehéz lesz, de nekem mennem kell, hová Isten elöl-
járóim szava által hí. Fájdalom nélkül nem válhatok el ked-
ves norvégiai állomásomtól, melyért annyit fáradoztam és 
szenvedtem, remélem azonban, hogy Isten erőt adand uj ál-
lomásomban is. A christianiai állomáson kivül a stockholmi 
helyettnökséghez tartozik Bergen város is (26,000 lak, Nor-
végia nyugoti oldalán), Kevés katholikus, és csak egy ká-
polna van. Lelkésze Holfeld-IIuen norvégiai születésű áldo-
zár. Segédem is van : Junick ur, ki a propagandában végezte 
hittanulmányait . Mielőtt Gothenburgba indulok, Stockholmba 
kell mennem az ap. helyettnökhöz a kellő utasitások végett. 

Christiania sept. 23.1864. 
Lichtlé, 

ap. hitküldér. 

SAINT-DÉNIS, (Réunion szigetén) oct. 18-án. Kor-
mányzónk Dupré ur a szigeten tett körút ja alkalmával az 
elemi oktatás ügyét mindenütt kiváló figyelme tárgyává 
tette. Majd minden iskoláink az iskolatestvérek és nénikék 
vezetése alatt állanak. Szabadonczaink ezt irigy szemekkel 
nézik, azt mondják mindig, hogy a szerzetesek által adott 
oktatás sokba kerül, és mégsem felel meg a kor igényeinek. 
Azért jól esett nekünk, hogy Dupré ur igazságot szolgálta-
tott. Ideérkezése előtt ugy festették őt, mint szabadérzelmü, 
független embert, ki a papság ambitiojának (?) határ t fog 
szabni. Azonban megérkezése óta olyannak mutatta magát, 
minőnek csak óhajthat juk, függetlennek igen, de igazságos-
nak is, a katholikusok és különösen főpásztorunk Maupoint 
ő méltósága iránt rokonszenvet tanúsított. Kőrút jában a pap-
ság és az egyházi intézmények javá t előmozditani töreke-
dett, és visszatérvén a szent Józsefről czimzett testvérek és 
szüzek, úgyszintén Mária leányainak főnökeihez leveleket 
intézett telve elismeréssel az iskolák vezetése körül tapasz-
talt ügyesség, áldozatkészség iránt. „Hála — ugy ir — he-
lyes rendszeröknek, és tanításuk jó szellemének, mely e 
telepitvényben u j nemzedéket fog teremteni, mely a rend, a 
munka és keresztény erény elveit besziván, jó családapákat 
és anyákat , és jó polgárokat adand. Ez elismerést érdemel, 
és én szerencsésnek érzem magam, hogy a közérzület tol-
mácsa lehetek, és magam teljes megelégedését is kijelent-
hetem." Es ismét a szüzekhez igy ir : „ Intézményük valódi 
jótétemény a gyarmatra nézve. A nő jó nevelése egy ország 
erkölcsiségének első feltétele. Önök ajtatos testülete e czélt 
tiizte ki, és tapasztalásból mondhatom, hogy eme nevelés 
jobb kezekben nem lehetne. Mindenütt láttam a nénikék 
buzgalmának legfényesebb és legkielégitőbb jelei t ." A kor-
mányzó visszatértével ez a székesegyházban fogadtatott fő-
papunk által, ki különösen szivére kötötte annak előmozdí-
tását, mire főkép szükségünk van, a lelkészkedő papság 
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szaporítását. 64 áldozár van csak a szigeten, holott itt több 
létezik ötven népes plébániánál. A lelkipásztorok a roppant 
teher súlya alatt összeroskadnak. A katholikusok száma fel-
rúg 200,000 hivőre, és ezek lelki szükségeinek kielégítésére 
ennyi áldozár elégtelen. A kormányzó maga részéről meg-
ígérte legszívesebben a közreműködést, és közbenjárást eme 
hiány pótlására. Püspökünk is felgyógyulván betegségéből, 
noha még gyengélkedő állapotban, sietett megyéje látogatá-
sára, hogy a bérmálás szentségének malasztjaiban mennél 
többeket részesítsen. Néhány nap előtt ő méltósága pásztori 
körlevelet is bocsátott közre a jubilaeum alkalmára, hatha-
tósan fejtegetvén a dec. 8-i encyclica jelentőségét. Adjon az 
úr áldást szőlejének eme részére, hogy gyarapodjék minden 
jóban ! 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége dec. 12-én délután két órakor fog 

az ország fővárosába megérkezni. Marcheggen fogadja a 
tárnok és a magyarországi hadtest főparancsnoka ; a pesti 
pályafőnél a városi tanács és a helyi várparancsnok ; Budán 
a hidnál a városi tanács ; a királyi várpalotában fogadják az 
ország zászlósai, a tábornoki és törzstiszti kar, és a főméltó-
ságok, melynek végeztével a várkápolnában Te Deum fog 
tartatni a király szerencsés megérkezéseért. Másnap dec. 
13-án testületi fogadtatások lesznek. Csütörtökön dec. 14-én 
tiz órakor a várkápolnában Veni Sancte szentmise, 11 óra-
kor az országgyűlés megnyitása. Pénteken nyilvános kihall-
gatás, szombaton a közintézetek meglátogatása, vasárnap a 
képviselők be fognak mutattatni; hétfőn dec. 18-án katonai 
szemle ; kedden estve Bécsbe visszautazik O Fölsége, köz-
tünk hagyván atyai szeretetének örök becsű zálogát, vivén 
magával az ország forró háláját, s ragaszkodásának fölséges 
személyéhez, házához, jóakaratának az összes birodalomhoz 
kétségtelen tanúbizonyságait. — O Fölségének méltó fo-
gadtatására a testvér főváros részéről önkénytes ajánlatok 
utján minden szükséges előkészület megtörténik. 

Tiszt. Liszt Ferencz úrról hirdetik, hogy jövő év ma-
jusban Londonba menend, hogy a kensingtoni carmeliták 
templomának általa felajánlott szentmise-zenét maga vezé-
nyelhesse. 

Főt. Nyulassy Antal szent Benedek rendű áldozár és 
tanár urnák versezetei „Kátyolok a nép életéből" a napok-
ban hagyták el a sajtót; szép 18 ives könyv külsőleg, szebb 
azonban, és a kitűzött czélra igen becses, igen üdvös a tarta-
lomban. A vers folyik, mint a csendes patak vize a kis lej-

tőn, vonz, meghat, kielégít. Népre van szánva, de a komoly 
tanulmányokkal elnyomott fő is kedvesen olvassa. A tanár 
ur ritka ügyességű, született népköltő. A tárgyak mind az 
életből meritvék, amint vannak, amint történnek, ugy fel-
vevék, és költői kedves köntösbe öltöztetvék. Ha a könyv 
fölötte olcsó nyomtatásban, nem ily diszes alakban, mint a 
jelenlegi, adatnék ki, a jó gazdák házaiba behatolván, való-
ban sokat használna; ha még apróbb fűzetkékben ponyvára 
tétetnék, hatása még inkább terjedne. Jó csalán ez, mely 
ily kímélettel, mégis ily világosan, könnyedén csipdesi a 
népélet visszás vagy épen rosz szokásait. Nem kételkedünk, 
hogy a jeles népköltő, mikor kiadványa fogyófélben lesz, 
az uj kiadáshoz már második kötettel is kész leend. A tárgy 
kimerithetlen, mikint a költő urnák teremtő, s mindent ere-
detiségbe öltöztető elméje. 

Megjelent a „Kath. lelkipásztor" második füzete ft . 
Talabér János és Füssy Tamás urak által a nm. s főt. vesz-
prémi püspök urnák pártfogolása mellett kiadva. Tartalmát 
képezik uj évtől böjt második vasárnapjáig folyószentbeszé-
dek, közbetéve Jézus szent nevének, Gyertyaszentelő Bol-
dogasszonynak s sz. Mátyásnak ünnepére szánt beszédekkel, 
megtoldva esketési beszéddel és lelkipásztori szózattal arany-
menyekzőre, mondatokkal a szentírásból, a szentatyákból, 
hasonlatokkal, példákkal kisérve. Megelőzi pedig két jelesen 
kidolgozott értekezés „a lelkipásztor magatartásáról a val-
lásgúnyolók irányában," és „az egyházi beszéd egyes alkat-
részeiről." Szilárdan, derekasan haladnak e füzetek pályá-
jukon, megérdemlik nemcsak az ajánlást, hanem ami fő, a 
lelkes pártfogást is ; nemcsak mivel hézagot pótolnak, ha-
nem mivel teljes reményben pótolják. A két füzet tesz 25 
ivet, az évi folyam hat füzetben hozand 72 ivet. 

Ns. Patrubáuy János ur a kath. nagylapra három éven 
át felajánl alapitványképen évenkint 10 ftot. 

Az egri érseki nyomdából kikerült ,,René, irta Chate-
aubriand, francziából forditotta Gothárd Endre." Ara 20 kr., 
s kapható minden hiteles könyvkereskedésben. Kedélyes, 
megható olvasmány. 

A galgóczi leány-iskolára a bibornok-herczeg-pri-
más ő eminentiája 1000 forintot, — az esztergomi, tüz 
által károsult két egyénnek pedig 60 ftot méltóztatott ado-
mányozni. (E. U.) 

Kegyes adomány. 
Krisztus Jézus helytartójának, sz. Péter törvényszerű utódjának, 

a mi legkedvesebb atyánknak, részint édes Megváltónk iránti határtalan 
szeretetből, részint pedig IX Pius pápának személyes erényei iránti tisz-
teletből péterfillért ad Patrubány János Erzsébet városból Erdélyben 

5 fr t . o. é. 

Előfizetési fölhívás. 
Hazánk függő alkotmányos ügyeinek berendezését a haza és a birodalom érdekében forróan 

óhajtva, éberen kell őrködnünk, nehogy egyházi és vallásos érdekeink legcsekélyebben is csonkittassanak 
vagy veszélyeztessenek. A vélemények szétágazásaiban egyházunk és hazánk törvényhozása, az isteni 
örök törvények, és a szentszék ünnepélyes nyilatkozatai biztosan fognak vezérelni minket. A munkát, 
Isten szent malasztjának segedelme mellett, folytatni akarjuk, amire mélyen tisztelt olvasóink, testvéreink 
pártfogolását kérve, lapunkra előfizetést nyi tunk: egész évre 10fr . 50 kr., félévre 5 fr. 25 kr. o. é. A pén-
zeket lakásunkra, az előfizetők nevének, lakásának, az utólsó postának, melyről a lapok vétetni fognak, 
helyes kiirásával, bérmentve kérjük beküldetni. Paláslhy Pál. 

Lipótutcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomiájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-

i ban, (haltér és aldunasor 
i sarkán, 9. sz. a ) 

Pesten, december 9-én. 47. II. Félév. 1865 

TARTALOM : Filii matris meae pugnaverunt contra 
me. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Filii matris meae pugnaverunt 
contra me. 

De térjünk vissza a ,25 évc Írójának további 
állításaihoz. „Ha — úgymond — a papság, e meg-
másolhatlan (?) változásban, (miszerint t. i. a kor 
bálványa, az egyenlőség jutott uralomra) eszélye-
sen megnyugszik, a külhatalom s befolyás helyett, 
melyet ilyeténkép elvesztett, egy másnemű tisztán 
szellemi hatalmat szerezhetett volna, amannál sok-
kal jótékonyabbat, tartósabbat. Az emberek — igy 
ereszti meg sajátszerű okoskodásainak folyamát — 
ha megszűnnek is a positiv vallás szerint buzgók 
lenni, a halhatatlanság reményeit nem vethetik ki 
kedélyökből ; (de ha, mikint mondá, a hit helyét a 
kétely, a vallásét a vallástalan szabadság foglalá el, 
váljon nem pusztul-e ki kedélyök?) a philosophia 
világánál sem szaggathatják szét a szellemi kötelé-
keket, (a példák ellenkezőt bizonyitanak) melyek a 
jelent a túlvilággal összefűzik. És ekkint azok, kik 
e reményeket, e szellemi sóvárgást a kedélyekben 
hivataluknál fogva ápolni kötelesek, mindig képe-
sek maradnak nagy hatalmat gyakorolni a kedé-
lyek felett, s ezzel elégedjenek is meg," teszi hozzá 
dictatori hangon. Horváth Mihály ezek szerint azon 
uj államárok politikai hitvallását mondá el, azt ma-
gáévá téve, kik fönnhangon hirdetik, mikint „az 
egyházé a lelkismeret, de ugy, — mikint e lapok-
ban Íratott, — hogy a polgár ne engedelmeskedjék 
neki; az egyházé a templom, de ugy hogy az oltár-
tól a közélet körébe ne távozzék; az egyház or-
szága láthatatlan: tehát külsőképen nem nyilatkoz-
hatik. Ez az u j jog, az u j társadalom, a mai — kü-
lönösen Olaszországban és Belgiumban gyakorlatba 
vett — szabadság, és modern állam, melynek jel-
szava: békében hagyni a vallási meggyőződéseket 

oly téren, hova földi hatalom nem hathat, a lélekis-
meret mélyein, de ugy, hogy amint szóban vagy 
tettben nyilvánul, azonnal üldözni fogjuk." „A hier-
archia azonban nem értette meg, s részben még most 
sem akarja megérteni a kor intő szózatát, — igy 
leczkézteti folytatólag Horváth Mihály a clerust — 
elfogultságában erőszakolni akarva a történelem 
menetét, az állami főbatalommal lépett szoros szö-
vetségbe, ennek szolgájává alacsonyítván le magát, 
— mily undok rágalom ! — h°gy fényében osztoz-
zék, attól védve tarthassa fönn sülyedő hatalmát" 
az ezt irónak képzeletében. „Mi volt tehát természe-
tesebb — mond — minthogy a népszerűtlenség, a 
gyűlölet a papságra is kiterjedjen,mely a főhatalom 
érdekében, mint annak szövetségese, szállt harczba 
a korszellemmel, s oly tanok és elvek (hogy minők 
ezek? nem fejtegeté) képviselőjévé tolta föl magátj 
melyeket a nép ellenségeseknek tartott a maga tö-
rekvései ellenében. Emiitettük fentebb; (talán cuxk 
akarta, mert bizony ! nem emiitette) mikint az 
egyházi hatalom, épen Ferencz király kormánya 
alatt, az absolut hatalom politiális eszközévé vált, 
(tehát vulgo Spiclivé. Égre kiáltó ráfogás !) s világi 
érdekei végett ama minden szellemi mozgalmat el-
fojtani, s butitani törekvő kémrendszer szolgájává 
engedte magát alacsonyittatni. Emiitettük szintúgy, 
hogy a papság 1825 után is egyiránt, (hogy ezt em-
iitette, és pedig többször is, ez igaz, de csak is em-
iitette, mert be nem bizonyította) a felső és alsóház-
ban mindig azon párttal (érti az általa meghurczolt 
conservativ pártot) fogott kezet, mely minden uji-
tástól iszonyodva, (csak a tüskén bokron keresztül 
kasul törtető ujitástól) a nemzeti alkotmányos re-
form törekvéseket minden áron gátolni törekedett. 
Ehez járultak a csak nem minden országgyűlésen 
megujult viták, a különböző vallásfelekezetek egy-
más iránti jogviszonyai felett, mely vitákban a fő-
papság, ellenére ama korábbi békekötések s törvé-
nyek szellemének, (miért nem világos értelmének ?) 
melyek e jogviszonyokat szabályozták, mindig csak 
a felekezeti tanok terén harczolt, a statusjog igé-

,íá 
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nyeinek engedni soha sem hajlandó. Micsoda, — 
irja — lia ily körülmények közt, s oly korban, 
melynek fő jelleme a szabadságra s egyenlőségre tö-
rekvés, tekintélyök egyre csökkent, befolyásuk vég-
kép elenyészett, (?) sőt népszerűtlen magokviselete 
miatt, mely szerint a tömegekben fanatismust ébresz-
tettek, (csak a lázas elmék visióiban) gazdag jöve-
delmeikből korteskedést, vesztegetéseket űztek, na-
ponkint növekedő gyűlöletet, s megtámadtatásokat 
vontak magokra.1) 

S ez a 25 év Írójának dracói ítélete a clerusról, 
ki maga is egyik, habár berozsdásodott szeme 
azon szakadatlan lánczolatnak, mely az uj szövet-
ségi kath. papságot, az egész világon, 18 század 
óta isten-emberi szerzőjével összeköti. „Mily könnyű 
homályba állítani, — úgymond halhatlan emlékű 
Széchenyink — a legfényesebbet is, mily csekély 
mesterség kell ahoz, bemocskolni még a legszen-
tebbet is!"2) 

Hogy Horváth Mihály történet-hűtlen munká-
jában több ízben tesz említést, különösen a megye-
gyüléseken leskedő kémekről, tagadhatlan ; de hogy 
azok mily állapotbeliek valának, egészen elhallgatja; 
arról pedig épen egy betűt sem irt, hogy „az egy-
házi hatalom Ferencz kormánya alatt az absolut 
hatalom politiális eszközévé vált." A szerző hűtlen 
emlékező tehetségének több tanújelét is adja. Igy 
p. o. a Ludoviceumra vonatkozólag ir ja: „Mikint 
fönnebb emiitők, 1830-ban a megyék és városok is 
tetemes pénzösszegekkel járulának a Ludovicaeum 
pénzalapjának szaporításához" holott ezen adakozá-
sokat egy szóval sem emlité fönnebb. A hiressé vált 
szatmári tizenkét reformpontnak összeállítását, az 
1842-i február havi közgyűléstől származtatja ;a) 
később meg már azt irja, hogy az 1841-i decemberi 
közgyűlésen azon 12 pont néhányai Uray Bálint ál-
tal megbuktattattak.4) Az 1843-i nyelv-törvény azon 
6-ik pontját is közli, mely szerint a horvátországi 
törvényhatóságok s itélő székek a magyarországi-
akkal magyar nyelven érintkezni köteleztetnek, 
mindazáltal utóbb meg már azt vitatja, hogy az 
1847-i országgyűlésen hozatott szőnyegre, az imént 
idézett törvény, és pedig mint törvényjavaslat, miu-
tán az előbbi országgyűlésen az sanctiót nem nyert.5) 
Nemkülönben azt is elismeri, hogy apozsonyi 1848-i 

i) II. köt. 86—89. 
a) Kelet népe. 
a) II. 132. 
4) II. 149. 
*) II . 212. II. 543. 

törvényhozás az igazság kiszolgáltatását a zsidók 
irányában (az emancipatiót érti) a jövő országgyű-
lésnek hagyta feladatául. Mindennek ellenére azon-
ban ugy emlékezik utóbb a zsidó osztályról, mint 
amely a városi polgárokkal egyenlő jogokban része-
sült az u j (1848-i) törvény szerint, holott az előb-
biekben önmaga megjegyzé, mikint a polgári és 
politikai jogosultság csak a törvényesen bevett val-
lások követőire terjesztetett ki.6) „A megyék szel-
lemére s eljárására, (1845-i Apponyi gróf cancellár -
ságának idejeig) igen csekély befolyást tulajdonit a 
központi kormánynak. A főispánok — mond — 
csak igen ritkán, legfelebb minden harmadik évben 
jelentek meg tisztújításra. Az igazgatást egészen az 
alispánokra bízták, és igy hatással sem bírtak a 
megye szellemére." '') De ezzel ellenkezőleg az előb-
biekben azt állitja, hogy „a tömegek nyers erejét 
nemcsak a tisztválasztásoknál, hanem egyes reform-
kérdések eldöntésére is fölhasználni a kormány 
példája nevelte nagyra, midőn kivált az 183 2/e or-
szággyűlés folytában (az ezt megelőző több ország-
gyűlésekre nézve is ugyan ezt panaszolja) a követi 
utasításokat vesztegetéssel becsődített értelmetlen 
tömegek által ügyekezett (a főispánok közreműköd-
vén) megváltoztatni." 8) 

E g y történetíróban ily ellentétes botlások, de 
még inkább a teljességgel indokolatlan ráfogás, 
mintha a clerus politiális eszközzé alacsonyult volna, 
menthetetlen bűnök ; azon kath. clerusról mondja 
ezt, melyről más helyütt bevallja, hogy „liazafisá-
gának szép tanújelét adá a tizedrőli önkénytes le-
mondásában," 9) hogy egyedül Vurm székesfejérvári 
püspök volt az, ki midőn Ferencz király ő felsége 
1820-ban országunk fővárosát meglátogatá, a feje-
delemhez intézett beszédében kimondá, mikint re-
mélik a magyarok, hogy nem fognak többé páten-
sek által igazgattatni,1 ü) hogy a Rudnay herczeg-
primás által 1822-ben tartott országos zsinat végzé-
seit a kormány soha sem erősítette meg, (soha sem 
is foghat zsinati végzéseket megerősíthetni, mert ez 
egyedül az egyházfő, a szentatya illetékes hatalmi 
köréhez tartozik) vagy azért, mert a papság — úgy-
mond — a királyi biztost kebelében elfogadni vo-
nakodott, vagy mivel a zsinat némely határozatait 
a maga politikai rendszerével megegyeztetni nem 

«) II. 617—671. 
7) II. 311. 
8) II. 11. 
9) II. 638. 
i n) I 29. 
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tudta,1*) hogy végre a kormány a váczi káptalannal harag-
j ának egész súlyát éreztette, mivel Nógrádmegye közgyűlé-
sének (1823) a királyi biztos törvénytelen eljárása ellen in-
tézett óvástételes végzését levéltárába helyezte.1 2) 

Hadd álljanak ezek után itt néhány oly elfogulatlanul 
itélö protestáns hazánkfiának szavai, kik nem a Horváth 
Mihály mázolta torzkép szerint ismerik az általa rágalma-
zott egyházi rendet. „A magyar clerus története — monda-
tik — épen ugy el nem választható a nemzet történetétől, 
mint a magyar nemességé. A viharos és végzetes időszakok-
ban oly gazdag magyar történet nem tud arról semmit, hogy 
a magyar clerus törtenelmét valaha a nemzetétől elválasz-
totta volna. Mindig a nemzet élén állott tiszta önzetlen haza-
fiságból. Az ősi alkotmány védelmezésében senkinél hátrább 
nem állt, és a többiekkel együtt annak minden megsértése 
ellen protestált, és . . . politikai martyrokat is eleget mutat-
hat föl a magyar clerus. Az idők haladásának soha ellene nem 
szegült, és soha sem akar ta előjogait a nemzet kárára fentar-
tani. A legdúsabban alapított i skolákat , nagy összegeket 
forditott a nemzeti művelődés emelésére, és a feltörekvő ma-
gyar irodalom gyámolát találta benne. Még mindnyájunk 
emlékében él,mily összegeket ajándékozott az akadémiára. Az 
országban e mellett a legtöbb humanitási intézetek neki kö-
szönhetik lételöket. De nemcsak Magyarország katholikusai 
tekinthetnek büszkén a clerusra, hanem a vallásfelekezetek 
is tisztelettel járulnak elébe. A magyar nemzet vele született 
tolerantiáját, a kath. egyházi rend sem tagadta meg soha. A 
magyar nemzet tehát mindig tudta méltánylani a magyar 
clerus érdemeit, mely, mivel anyagi tekintetben tökéletesen 
függetlenné lett, azért lételében nem függött az idő szerinti 
hatalomtartók kegyeitől. E sorok írója — mond — a refor. 
egyházhoz tartozik ugyan, mindazáltal nem vak, hogy val-
lási okokból az igazságtól a tisztelet adóját megtagadja ." 
Salamon Ferencz ur pedig szintén nem katholikus hazánkfia, 
igy nyilatkozik : „Nálunk minden magyar, felekezeti kü-
lünbség nélkül elismerheti, hogy a catholicismus volt egyik 
főemeltyüje nemzetünk fenmaradásának, haladásának, és 
hazánk egykori nagyságának. Hazánk történetei — mond 
— megkivánják minden vallásfelekezettől, hogy ama nagy 
szolgálatokért rokonszenvvel legyen (ép ezt igyekszik elfoj-
tani a ,25 év irója) a catholicismus i ránt ." 1 3) 1levies. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége Huszár Antal liandlovai plébánost, besztercze-

bányai székeskáptalannál czimzetes kanonokot nyitrai fó'esperestté leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

PEST, dec. 7-én. Ecce nos ! . . . . a vallásos harcz kö-
zepén . . . . nem, csak tek. Ballagi Mór ur ajtóval a szoba 
közepén. Haragosan jöt t haza Omoroviczáról. Bizony, nem 
a mi bününk, hogy az ómoroviczai választás igy ütött ki, 
amint kiütött. Elsők valánk, akik raj ta sajnálkoztunk, de 
csak franczia módra, azon szólam szerint : le roi est mort, 
vive le roi. Gondoljuk ugyanis, hogy t. B. Mór ur azon időt, 
melyet a honatyák uj házában töltendett, tanári hivatalának 
vitelében s irodalmi munkásságában a közjóra teljesen 

») I. 37. 
" ) I. 109. 
" ) Pest i Napló 1862. 30 sz. február 6-ról és Pest i Napló 1862 

244 sz. october 23-ról. 

helyre ütendi. Ki is volna képes mindenütt, s mindenkor 
talpra esni ? Elég, ha két helyütt esik talpra, harmadik he-
lyen majd hasra is eshetik, mikint a Bolond Miska parodiázta 
a választandók egynehányát, kik Deák csizmájába nemcsak 
lábbal, de fejjel is beestek. 

E g y előfizetési hirdetés, és egy vezérczikk a Prot, lap 
49-ik számában ily ugrás gyanánt vétethetik. Komoly tárgy, 
éleznek nem volna hozzá helye; de ha a tárgy minden ko-
molysága mellett is módjára nézve legfölebb nagy élez, ki 
tehet róla ? 

Az előfizetési felhívás igy szól : „Alkotmányosság és 
protestantismus ikertestvérek, mikor az egyik hanyatlik, 
sülyed a másik is, ha az egyik életvidor haladásnak indul, 
emelkedik a másik is." Registratorunk felderitendi ezen ál-
lítást, mink csak előlegezünk. Nem tudjuk, váljon a prote-
stantismusról átalában van-e ez mondva, vagy csak a magyar 
protestantismusról? Mert, ha az első, Európának három-
százados történelme ellent mond az állitásnak ; ha a második, 
ezt csak hazai történetünk paródiájának vehetjük. 

Mielőtt a protestantismus Eisleben fiában, a harago« 
Mártonban, Wit tenberg tanárában megszületett volna, An-
golországnak volt magna chartája, Magyarországnak, F r a n -
cziaországnak volt arany bullája, Olaszországnak voltak 
köztársaságai, Németországnak minden tartományban voltak 
szabadalmai. Minden szabadságok szabadalom név alatt 
megvoltak minden osztályban, minden városban, községben 
egészen a csizmadia czéhig, vagy az iskolás tanonczig. E p 
az segítette elő a protestantismust, hogy a nagy polgári, 
községi, társadalmi szabadságok közepette a középponti ha-
talom fölötte gyenge volt. Spanyolországban semmire sem 
mehetett a protestantismus, Francziaországban igen kevésre, 
mivel a korona erős volt. Németalföld, Németország messze 
volt a romai császártól, a városok azonnal a protestantismus-
hoz szegődtek, . . . de amint hozzá szegődtek, a szabadságok 
azonnal elvesztek ; példa Genf, példa Bern, Zürich, Dania * . 
Svédország, és angol Erzsébet. A protestantismus vagy a 
királyi hatalom absolutiájával, vagy a néptömeg fejetlensé-
gével van kapcsolatban ; amint a monarchia, vagy ademocra-
tia ragadta meg a reformálási müvet. Cujus regio illius 
etiam religio, az absolutiának hatványozott je lképe, épen a 
protestantismusnak szólama; a fejetlenség pedig Leyden J á -
nos felkelésében eléggé mutatkozott. 

Ha pedig hazánkra kell vennünk az alkotmányosságot, 
gondoljuk, hogy 500 évig megvolt az alkotmány hazánkban, 
mielőtt a protestantismus Sátoralja-Ujhelyen, Bártfán, Deb-
reczenben és az erdélyi szászok között megszületett volna. 
Ha a protestantismus és az alkotmányosság között oly benső, 
oly elemi összeköttetés volna, mikint t. B. Mór ur látszik 
gondolni, akkor nem szült volna az első prot. fejedelmek 
között teljes és lélekig ható absolutiát ; hanem legelőször is 
mintaszerű alkotmányos fejedelmet mutatott volna fel,hazánk-
ban pedig vagy nem lett volna alkotmány 1530-ig; vagy pe-
dig ha volt, akkor a protestantismusnak is Pusztaszeren kel-
lett volna megszületni. Ha pedig csak az utolsó háromszáz 
évről szól t. B. Mór urnák állítása, megvalljuk, hogy a va-
lószínűség képét viseli, mivel a habsburgi ház fejedelmei 
alatti belháboruk az alkotmányosság színét viselték ; de a 
valószínűség még nem valóság; ezen valószínűség Rákóczy 
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Ferencz vallomásaiban egészen letörültetik, mivel csak 
ürügynek mondatik. A történeti igazság az, hogy hol a feje-
delem lett a vallásos forradalom fejévé, akkor a protestantis-
mus ehez szegődött a nép ellen; hol pedig a fejedelem katho-
likus maradt, például Francziaországban, (pedig Calvin 
János mennyire hízelgett I Ferencz királynak, csak hogy 
megnyerhesse, t. B. Mór jól tudja, mivel C. János könyvének 
előszavát mult évi majusban magyarra fordítva adta,) ott a 
protestantismus a néphez csatlakozott a király ellen. 

De ez csak akadémiai czélü értekezés, practicus az, 
mit t. B. M. tovább tesz. „Most tehát a hallgatás bün lenne." 
Ezt mindenki mondhatja; azért t. B. Mór ur, hogy megmu-
tassa, miszerint ő valósággal u j térre lépett, uj munkához 
fogott, intézkedett, hogy lapja „a jövő év első számától 
kezdve egészen uj betűkkel és szebb papiron fog nyomatni." 

De azért az uj munkát az alkotmányosság eme korsza-
kában már régi papiron megkezdi Blázy Lajos ur, „az egy-
házi törvény, az u j zsinati szabályok, és az evangyélmi 
káté szerzőjének"' czikkével, melyben a magyar protestan-
tismus sebeit, követelmeit, főelveit, irányait, s ezekre indo-
kait pontozza. Miután oly sokszor olvastunk a Prot, lapban 
panaszkodást, szinte megörültünk, mikor a czikknek czimét 
olvastuk, hogy megtudjuk, miben van tehát az a sok panasz. 
Kétségkívül ez csak kezdet, egy felhívással, „hogy mások, 
többet is, jobbat is tudnak; ám adják elő; csak az Istenért 
ne hallgassunk ; mert most s e részbeni hallgatás magunk 
elleni vétség." Furcsa kezdet, mely mindent mond, ami csak 
ezután mondathatik. 

Blázy L. ur „azon sajgó sebeket, azon sérveket" akarja 
elsorolni, „melyek a legszabadabb törvények daczára, a 
protestánsokon folytonosan elkövettetnek, és azon esz-
közöket, melyekkel rajtok tán örökre segíteni lehetne." 

Ezen sérvek között : 1) hogy az áttérés négy hétre, s 
két bejelentésre tétetik, mely nagy akadályokkal já r ; mer t : 
a) az áttérni akaró pokollal fenyegettetik ; b) a felveendő 
vallás eretnekségnek mondatik ; c) a tanuk be sem bocsát-
tatnak, nehogy bizonyítványt adhassanak. Ezen seb orvoso-
lására eszközül ajánl tat ik; a) hogy az áttérendő nem eddigi, 
hanem csak jövendőbeli lelkészénél jelentse be magát; b) 
négy hét helyett, „nehogy „temere" látszanék" egy hét le-
gyen a meggondolási idő. Mind ebből azon szándék tűnik ki 
t Bl. Lajos urnái, hogy bizony a katholikusokat, amint van-
nak, egyszerre át akarná tenni a prot. felekezetbe; meddig 
tehát Magyarországban katholikusok lesznek, ezen sérelem, 
ezen panasz is meglesz. 

A tapasztalás mindeddig és mindenütt mutatta, hogy 
az áttérés a prot. vallásra mindig csak anyagi érdek miatt 
történt ; ha történt valahol meggyőződésből, és bebizonyitta-
tik, elfogadjuk instar exceptionis, quae firmát regulám; ily 
indoknál a négy hét, és az oktatás mit sem használ, akár 
négy, akár egy hét adatnék megfontoiási időül, nem sokat 
törődnénk vele ; mivel ezen időt nem azért kívánták a ka-
tholikusok, mintha a közbeeső tanitás által valaki megaka-
dályoztatnék; hanem csak hogy az Isten előtt a kath. plébá-
nos, kötelességét teljesítve, mentve legyen a fenyegetéstől :  

„et de manu tua requiram," az áttértnek pedig az Isten ítélő 
széke előtt ne legyen mentsége, mikint sz. Pál mondja : 
„inexcusabiles." Mink tudjuk, hogy e négy héti idő az 

apostatának semmi kínjába sem került, s ha került valakinek 
kínjába, az a kath. plébános volt. De ha egy hétre is vona-
tik az eddigi négy hét ; szabad lesz-e a kath. lelkipásztornak 
saját hivét, ki áttérni akar, meglátogatni, vele beszélni? 
Ez természeti és polgári jog. Szabad lesz-e az egyházi taní-
tásban a protestantismust eretnekségnek nevezni ? A polgári 
életben, hol a polgári törvények vannak, nem nevezzük 
eretnekségnek a protestantismust, lapunkban sem nevezzük 
igy ; de a polgári törvény nem terjed ki az egyházi tanításra, 
amit a protestánsok sem engednének meg : a dolog tehát 
marad, mikint eddig volt, a plébános pokollal fenyegetheti 
az apostatát, mint eddig, s a protestantismust lelkipásztori 
tanításában, a kath. dogmát zsinórmértékül véve, haeresis-
nek nevezheti; az akadály tehát meglesz. Azért várhatunk, 
mig mások „többet és jobbat," mondanók, okosabbat fognak 
előhozni, mintsem t. Blázy Lajos ur, „az evangyélmi káté 
szerzője." Vagy talán lopva akarná átugrasztani a prot. fe-
lekezetbe hiveinket, hogy a kath. plébános mit se tudjon a 
megtörtént apostasiáról ? 

A 2-ik seb a vegyes házasságoknál rejlenék. Ebben 
XVI Gergely, hogy VII Pius szavaival éljünk, egészen a 
pokol kapujaig ment ; tehát a kath. egyház többet nem en-
gedhet. Itt dogma jelzi a határt. Erre nézve t. Blázy ur pa-
naszkodik, hogy a kath. plébánosok az ily házasságot ki 
nem hirdetik, a hirdetésről bizonyítványt adni nem akarnak. 
Miután a hirdetés, és erről szóló bizonyítványnak kiadása 
meg van parancsolva, a panasz csak egyes eseteket, nem 
pedig szabályt érthet. Talán részünkről lehet, van is panasz, 
hogy a prot. pastorok ily bizonyítványt a hirdetésről be sem 
várnak, hanem enélkül esketik össze a feleket. Hogy tehát a 
falusi bíró a kath. templom előtt tegye meg a megtagadott 
hirdetést, mikint t. Bl. L. ur akarja, csak is az expediensek 
nyomorúságának tulajdonithatjuk : ugyszinte , hogy pana-
szait az eljegyzésről is ide keveri, melyről az 1845-i tör-
vény mit sem tud. Itt is várhatunk, mig mások „többet 
és jobbat , " mondanók, okosabbat fognak mondani, mint 
Bl. L. ur. 

A 3-ik panasz a vegyes házasságokból született gyer-
mekekről szól. Jobb volna, ha prot. feleink vallásos elvök-
ről el nem felejtkezve, ezt a szülök szabad határozatára 
biznák, és ha kath. hitben akar ják nevelni mind a két nemű 
magzatjaikat, ebben őket ne akadályozzák, miután saját prot. 
elvéből nem is akadályozhatják. Ez leselkedés a bölcsőnél, 
melyre vallásos elvük nincsen, hanem csak következetlen-
ségök. Tek. Bl. Lajos ur ezt a szülők akarat jára akarja 
bizni ; de mivel a prot. fél saját vallása szerint kath. hitben 
is neveltetheti magzatjait ; a kath. fél pedig csak kath. 
hitben : tehát a kath egyház mindig az ő jogában marad, 
hogy hívétől a születendő magzatok kath. neveltetését kö-
vetelje, melyet ha nem tesz, az egyháznak a vallásszabadság 
elve szerint jogában áli, hogy ily engedetlen hívétől az egy-
házi áldást teljesen megtagadja. Aki nem cselekszik az egy-
ház törvénye szerint, méltatlan az egyház áldására. Persze, 
hogy ezen áldás megtagadása t. Bl. L. szerint a 4-ik sérelem; 
de van-e az államnak hatalma ezen áldást a kath. egyháztól 
kierőszakolni? Csendőrrel, darabanttal fogja a papot az ol-
tárhoz vezetni? Anyagilag vezethetné,de hogyan vezetheti ki 
az áldást a pap ajkairól? Tessék ez esetben nem a cultussza-
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badságot, hanem a cultuszsarnokságot vitatni. — Vívjunk, 
mig „többet és jobbat," mondanók, okosabbat elő nem hoz-
nak mások. 

Az 5-ik sérelem volna az, hogy a protestánsok a kath. 
vallásos alapítványokban nem részesülnek. Ha tetszenék 
velünk egy hitre térni, azonnal megosztanék ezeket, és pe-
dig a legnagyobb örömmel. Tek. Blázy ur ezeknek megosztá-
sát következőkkel indokolja: a) felebaráti szeretetből; b) mivel 
a protestánsok a haza közterheiben részt vesznek; c) mert 
ezen alapítványok „átalában az egész kereszténységre ado-
mányozvák." Valóban, miért nem követeli t. Bl. L. ur Mal-
vieux, Perlmutter, Kanitz , Adler, Hosszú, Morgenstern, 
Krausz stb. bankárok pénzeit felebaráti szeretetnek jogán ? 
A szeretet nem jog ; ennek nevében csak könyörögni lehet, 
de követelni soha. — Hogy a prot. rokonaink adót fizetnek, 
evvel csak polgári kötelességeiket teljesitik ; de mit köve-
telhetnének e teljesített kötelességnél fogva gróf Károlyiak 
pénztáránál ? Harmadszor ezen javak kereszténység czél-
jaira alapitvák ; de miután a kereszténység több részre osz-
lott, az alapítványoknál meg van nevezve, melyik keresz-
ténységre alapitvák eme javak. A fundus studiorum et reli-
gionis nem régi ; tudjuk hogy ez apátságok, szerzetesek ja-
vaiból vagyon összeöntve : amely kereszténységben vannak 
tehát az apátságok és a szerzetes rendek, azon keresztény-
ség czéljaira szolgálnak e javak is, mivel erre alapíttattak 
egykoron. Azon szerzetesek, kik a protestantismus beáll-
tával alapitványoztattak, csak nem alapitványoztattak a 
protestantismus czéljaira ; amelyek pedig a protestantismus 
előtt alapitványoztattak, hogyan alapitványoztathattak volna 
a protestantismus czéljaira, miután ez még nem is létezett ? 
és hogyan fordíttathatnának ezen javak oly kereszténységre, 
mely a catholicismust, melyben ama szerzetek alapitványoz-
tattak, nemcsak elhagyta, hanem halálra meg is támadta ? 
A kérdés oda megy ki: birhat-e a cultus ? Ha nem, — akkor 
vesznek a prot. alapítványok is, s egyedül az állam lesz bir-
tokos. Különös felebaráti szeretet, mely fosztogatni, másnak 
zsebéből markolni akar ! 

Végre orvoslásul ajánlja ezt : határoztassék meg a 
maximum e's a minimum minden vallásfelekezeti papokra ; 
kinek több van a maximumnál, attól vétessék el s annak 
adassék, kinek kevesebbje van, mintsem a meghatározott 
minimum. Azaz teljes communismus. Miért nem indítvá-
nyozza ezt t. Bl. L. ur átalában mindenkire ? Ha a papnál 
lehet a maximumot meghatározni, melynél többet nem bír-
hat ; miért nem bármelyik polgárnál ? Es ha az államnak 
kötelessége gondoskodni, hogy mindenkinek meglegyen a 
minimuma, communismusból nem megyünk-e socialismusba ? 
Midőn t. Blázy Lajos ur ezeket javasolja, már nemcsak a 
catholicismusnak, hanem a társadalomnak ellenségeül adja 
ki magát, mert jogot tapos és fosztogat. De t. Bl. L. ur ezt 
a magyar országgyűlés által akarja megtétetni : azaz ezen 
országgyűlésből conventet, socialisticus Proudhont akar csi-
nálni, melynek teendője volna : conscriptio, proscriptio, spo-
liatio. Minden forradalomnál ez az alpha, ez az omega. Volt 
idő, mikor a prot. felek kuruczok, hajdúk, talpasok kísére-
tében sorba foglalták el a kath. templomokat ; ez polgárhá-
ború ideje volt, a jó Blázy ur ennek szörnyeit akarná fel-
idézni . . . . országgyűlés által, mintha ezen országgyűlést 

szabad volna oly alacsony, oly fosztogatói foglalatosságban 
képzelni. 

Elég megemlíteni, hogy a példátlan merészség, felfor-
gatás, fosztogatás, rape cape felismertessék. Várunk, mig 
mások „többet és jobbat" fognak felhozni. 

Az egyedüli komoly része az illetéktelen panaszosko-
dásnak az, mit t. Bl. L. ur nyiltan kimond : „csak igy mene-
kedenthet meg az országgyűlés a folytonos és keserű val-
lástárgyi vitatkozásoktól." Nagy őszinteség, melynél t. Bl. L. 
ur a szemességről is megfelejtkezett. Ha a kath. egyházat 
kifosztjuk, javadalomra nézve vele többé viszálkodni nem 
fogunk ; lia másén jóllakunk, majd egy ideig veszteg mara-
dunk. Proudhon is csak igy igért örök békét, ha a birtoko-
sok vagyona a nembirtokosokkal felosztatik. — 

Ecce nos a harcz közepében ! Ha „az egyházi tör-
vény" és ,,a zsinati szabályok" szerzője igy képes formu-
lázni az ő követeléseit, és ha ily fosztogatói alakban tett kö-
veteléseket tud csak előhozni, akkor képzelt sérveinek, 
fosztogatásba formulázott panaszainak nem mi vagyunk 
okai, hanem egyedül az élő igazság, s indokainak nem a 
vallásfelekezeti ügyek roszvolta ad tápot, hanem az ő hírvá-
gyának, melyet másnak birtokára aczéloz, rendetlensége. 
Nem az a panasznak szülőoka, mivel a vallásos ügyek roszul 
állanak, hanem mivel mink katholikusok még élünk e hazá-
ban ; nem is az ügyálláson kell segiteni, hanem t. Bl. L. ur-
nák vágyait rendre hozni, saját vallásbirtokának határaira 
szorítani. Ugyan miért nem tett óvást t. Bl. L. ur a karlo-
viczi congressuson történt vagyonelosztás ellen, miután itt is 
perorál a felebaráti szeretet, a kifizetett adó, és a vagus ke-
reszténység ? Nem igazság szól t. Bl. L. urnák soraiból, ha-
nem csak a máséban teendő osztakodási akarat. Volo, ennél 
nincs más indok ; ami felhozatott, vagy felhozathatik, az 
csak a ,volo' ténynek ügyes vagy ügyetlen palástolása. A 
czél, a hadmozdulat azonban a múltból van kölcsönözve : 
panaszkodni, lármázni, követelni, izgatni, mig csak az ál-
lami hatalom el nem fárad, s a kiabálónak eleget nem tesz. 
Ez uton sok sikerült, gondolja t. Blázy ur, ez is sikerülni fog. 
Meglát juk, constitutio lesz-e a codificatio vagy destitutio, 
aedificatio-e vagy spoliatio? Hivatkozik szabadelvüségre, 
elvárjuk, a szabadelvüség akar-e lenni szabadosztakodás, a 
princípium liberum lesz-e sacrilegium, a liberalismus akar-e 
lenni praedonismus ? 

ESZTERGOM, nov. 25-én. A multhó 15-én felavatott 
nőzárda megnyitásának leírásához lényeges adattal járulunk, 
midőn a következő iratot, mely azon nap a templomban fel-
olvastatott, közöljük : 

„Mi nagykéri Scitovszky ker. János a római szent-
egyháznak a jeruzsálemi szent keresztről czimzett áldozár-
bibornoka, esztergomi érsek, az apostoli sz. szék született 
követe, Magyarország herczeg-primása stb. 

Mióta Isten kegyelméből ez érseki széket elfoglaltuk, 
sokszoros gondjaink közt folyvást oda törekedtünk, hogy 
mindkét nembeli ifjúságnak vallásos erkölcsi neveltetését, 
melytől, mint tudjuk, nemcsak a családok, hanem a haza jó-
léte is feltételeztetik, mind szellemi mind anyagi gyámolitás-
sal, mennyire tehetségünkben állt, előmozdítsuk, nem retten-
vén vissza az e kitűzött czél által követelt áldozatoktól sem 
Azt pedig hosszas tapasztalásból tudjuk, mi egyébiránt kü-



lönben is elismerve van, hogy az ifjúság vallásos erkölcsi ne-
velését egyebeknél jobban teljesitik azok, kik földi gondok-
tól menten, és Istennek szorosabb szerzetesi kötelékkel 
egyesülve, minden tehetségüket, minden hivatásukat, és 
egész életöket az ifjúság nevelésére és kiképzésére szentel-
ték. Mennyire szükséges pedig, hogy különösen a gyengébb 
nemű ifjúság a ker. neveltetésben határozott és erős alapot 
nyerjen, mindenki be fogja látni, ki meggondolja, miszerint 
a családok mind földi, mind jövő sorsa az anyák kezében 
van letéve, kik Isten félelmét és szeretetét, s a keresztény 
erkölcsök magvát mintegy az anyai tejjel csepegtetik mag-
zataikba. 

Azért nem kevéssé szomoritá atyai szivünket, hogy 
ezen, az ős liajdanban apácza-szüzek zárdájával is ékeskedő 
székvárosunk ily intézetben, a gyenge nemű ifjúság pedig 
zárdai iskolában ez idő szerint hiányt szenvedjen. De nem 
csak fájlaltuk azt, hanem azonnal, hogy ez érseki széket el-
foglaltuk, minden tehetségeinkkel oda törekedtünk, hogy a 
gyenge nemű ifjúság neveltetésének apácza-szüzek behoza-
tala által hathatós lendületet adjunk. S ha ezen régi, elménk-
ből soha el nem távozott szándékunkat csak most létesítjük, 
azt senki sem fogja lankadásnak, hanem az általunk ége-
tőbb szükségekre fordított sokszoros áldozatoknak tulaj-
donítani. 

Azonban Isten, ki adta az akaratot, megadta végre 
a létesítést is. Miután ugyanis apácza-zárda alapítására elég-
séges tőkét lassankint létre hoztunk s lakás- és tanodákra 
alkalmas házat szereztünk : elérkezettnek láttuk az időt, 
melyben régi vágyunk s a város polgárainak forró kivánsága 
valahára létesüljön. 

Figyelmünket Paulai szent Vincze leányainak intéze-
tére fordítottuk, kik Szathmárott anyaházzal birnak, s kik 
hazánknak már több városaiban, intézetök átaláuos ajánlá-
sára, leány-tanodákat látnak el. Mi tehát azon dicséretes 
buzgalomtól, melylyel e szüzek intézete a nevelés és tanítás 
tisztét mindenfelé nyilvános sikerrel teljesiti, indíttatva, s 
logjobb reményekre gerjedve : törekedtünk átalános főnök-
nöjöktől annyi alkalmas egyént megnyerni, amennyi a le-
ánykák belneveldéjének vezetésére, s a külső elemi osztá-
lyok ellátására szükséges. Nem is ellenzé ez óhajtásunkat az 
említett főnöknő, sőt inkább azt minden készséggel gyámo-
litá, felajálván nekünk intézetének nevelésre alkalmas tiz 
tagját, ha t. i. ez igy létesitendő intézet biztos alapítás által 
kellően elláttatik. — 

Az ohajtott alapítást mi következőkben létesítettük, és 
az Urnák sz, nevében létesítjük : 

1. Az intézet számára megszereztük érseki városunk-
ban az előbb sz. Istvánról nevezett papnevelde birtokában 
volt épületet, a hozzá tartozó átellenben fekvő házzal, s eze-
ket az oda tartozó templommal, a belső leány-neveidét, és 
a kül-iskolákat minden szükséges bútorzattal teljesen fel-
szereltük, az épülethez csatolván a külső tér részéről fallal 
bekerített kertet. 

2. Székesegyházi káptalanunk gondjaira és kezelé-
sére biztunk alapítási összegkint hetvenezer o. é. forintot, 
mely összegnek ötös kamatját leszámítva a törvényes adót, 
november elsejétől negyedéves részletekben az intézet kéz-
hez veendi. 

2,500 frt . 

1,000 — 

1,500 — 

2,000 
1,000 

500 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

300 
100 
500 
200 
100 
430 
420 
200 

Ez összeg összegyűjtésére közetkezők járultak közre 
Báró Fekete Mihály czimz. püspök, fő-

káptalani nagy prépost . . . . 
Néhai Krautmann József felszentelt püs-

pök és kanonok . . . . . 
Viber József felszentelt püspök és po-

zsonyi prépost 
Néhai Tóth Imre felszentelt püspök és 

kanonok . . . . . . . 
Néhai Jaross Vincze, kanonok 
Néhai Kemp Mihály kanonok 
Lipthay Antal, czimzetes püspök és kan. 
Durguth József püspök és kanonok 
Majsch Jakab pápai prael. és kanonok . 
Schirgl Endre pápai prael. és kanonok . 
Néhai Krancz Alajos kanonok 
Néhai Ordódy Tódor kanonok 
Egy névtelen 
Zalka János kanonok 
Somogyi Károly kanonok . 
Esztergom vármegye 2 arany és 
Esztergomi takarékpénztár 
Sihulszky gyógyszerész hagyatéka 

mit örök emlékül ezennel feljegyzendőnek Ítéltünk. 

3. A primási uradalom részéről fűtés és konyhai szük-
ségletekre adatni rendeltünk, és adtunk évenkinti 30 öl fát , 
mitsem kételkedvén, hogy utódaink is e segedelmet az inté-
zetnek bőkezűen és szívesen megadandják. 

Miután tehát emiitett átalános főnöknő az igy meghatá-
rozott alapítást hálásan elfogadta : Mi Paulai sz. Vincze leá-
nyainak intézetét e nénék : 

Engel Emiliana helyi főnöknő, Kubicsek Hildegard, 
Osztermann Róza, Bach Remigia, Lukász Franciska, Fejér 
Gizella, Fail Jauka, Szita Albertina, Kovács Kornélia, Kol-
lub Dominika személyében j elen határozatunk erejével ezen 
székvárosunkba, és a fönleirt alapitvány és javak törvényes 
és békés birtokába az Urban bevezetjük, ezen az intézet ál-
tal teljesítendő feltételek a la t t : 

1. Kötelesek lesznek a városi polgár leánykák részére 
elemi iskolákat nyitni, és ezekben a hatályos tanrendszer 
szerint ingyen oktatni. 

2. A módosabb osztályú leánykák részére belneveldét 
nyitni, s abban a folyó hó elsején közzétett értesitvény sze-
rint a nevelést kezelni. 

3. Alapítványunk terhére örök időkre két, általunk ki-
jelelt leánykát három éven át és nem tovább e neveidében 
ingyen fölnevelni tartoznak. E kijelelési jog halálunk után 
érsek utódainkra, széküresedés esetére pedig az esztergomi 
székeskáptalanra szálljon. 

Most már hozzátok emelem szavamat tisztelendő né-
nék, s ezentúl az Urban kedves leányaim ! intvén bennete-
ket s az Urban kérvén, hogy megemlékezvén magas hiva-
tástokról, minden erőt felhasználjatok, hogy azt hiven az 
Istenért teljesítvén, mind a mi várakozásunknak, mind pedig 
a polgárok bizalmának megfeleljetek, fáradalmaitokért maj-
dan bő jutalmat nyerendtek az égben. 

De híveinket is, e város lakosait, atyailag intjük és 
kérjük, hogy e tőlünk nyert jótéteményt hálás szivvel fo-
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gadva, az igy bevezetett nénék iránt általok megérdemelt 
jóakarat-, bizalom-, és tisztelettel viseltessenek. Gondoljátok 
meg, hogy ezek atyát, anyát, rokont és hazát elhagytak, 
csakhogy e város lakosait a szeretet szolgálataiban részesít-
sék, s igy köztünk az Urnák jó illata terjedjen. 

Végezetre égbe emelt szemekkel kér jük az irgalom 
Atyját, hogy ez uj telepitvényt kegyelmével ápolja és védje, 
és naponkint nagyobb gyarapításra segítse. Ami Urunk 
Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Amen. 

Kelt Esztergomban, ami érseki palotánkban octóber 
15., Urunknak 1865-dik, áldozárságunknak 56-dik, püspök-
ségünknek 38-dik, érsekségünknek pedig 15-ik évében." 

KONSTANTINÁPOLY, oct. 5-én. Az Isten iránti 
hála kötelmeiről még nem felejtkeztek meg annyira keleten, 
mint a nyugot több tartományaiban, és azért a járvány szün-
tével itt hálaimák rendeztettek minden vallásfelekezetbeli 
templomokban. Brunoni érsek két misét rendelt tartatni 
minden egyházban, egyet in gratiarum actionem, a másikat 
pedig a járvány alatt elhunytak lelki üdveért. — Az E u -
rope' czimü lap sept. 15 sz. kivonatokat közöl ama emlék-
iratból, melyet Cuza herczeg az oekumenikus ! (!) patriar-
chához intézett, mintegy válaszul a hozzá intézett jegy-
zékre, mely a moldva-oláhországi egyházi állapotokat festi. 
Ezen : emlékirat, mely 50 lapnál többet tesz, mély benyomást 
tett itt, azért rendkívüli gyűlést hirdettek. A patriarchával 
tanácskoztak : Gergely volt patriarcha, az alexandriai, Si-
nai-hegyi, és más főpapok. Egy bizottmány 3 főpapból, és 3 
tanárból állíttatott össze a válasz készítésére, mely közöl-
tetni fog a független szakadár egyházak fejeivel is, tehát az 
orosz czárral, a görög és szerb fejedelmekkel. Mi leend ez 
ujabb tárgyalás eredménye ? Ugy hiszszük csak meg fogja 
erősiteni a román egyház szakadási vágyait, és mi üdvözöl-
jük Romániát ez irányban, mely egykor visszavezetendheti 
az igaz egyház kebelébe. — Egy ritka eset történt múltkor 
a szerb egyházban. T. Denton ur anglikán missionárius, ki 
a prot. és keleti szakadár felekezetek egyesítésének elér-
hetlen czélját tűzte ki magának föladatul, Belgrádban volt 
a nemzeti ünnepélyek alatt. Kérte az érseket, hogy őt is bo-
csássa az áldozáshoz, mely kérést ez határozottan visszauta-
sított. Denton nem tágítva egy áldozárhoz folyamodott, aki 
valóban az isteniszolgálat alatt ünnepélyesen bocsátotta az 
ur asztalához. Erről az érsek értesülvén kárhoztatta papjá-
nak eljárását, és suspendálta. Denton pedig az angol lapok-
ban dicsekszik, hogy sikerült neki a szakadár egyházat az 
anglikán egyházzal szentségi közösségre hozni. Igen ! a 
szakadár templomban szentségtörő álnoksággal az Oltári-
szentségetprofanálni.— Görögországban panaszkodnak,hogy 
a király a sz. zsinat évi gyűlését bezárván, ennek tagjait 
vagy utódjaikat királyi rendelet által újra össze nem hivta. 
Megszakadás történik igy az egyházi hatalom gyakorlatá-
ban, amely a józan eszű embereknek épen azt volna alkal-
mas bebizonyitani, hogy eme hatalom kezelői elégtelenek, 
és igy nincsenek hivatva az egyház kormányára. Az uj püs-
pökök kinevezése is soká késik, és a késedelem okozóját 
Komonduros minister személyében gyanítják. A ,,Paratiritis" 
lap szemére hányja ugyanazon ministeriumnak, hogy a gym-
nasiumokban (az egyetemre előkészítő 4 osztályú tanodában) 
a hitoktatást eltörülte. Különös gazdálkodás az, mely meg-

fosztja az ifjúságot a vallási oktatástól. Egy kormány, mely 
oly keveset gondol a vallással, maga alatt vágja a fát. Nem 
csuda, ha annyi bűnnek, rendetlenségnek, forradalomnak 
színhelye Görögország ! 

LONDON, oct. 30 án. A lapok hosszú idő óta foglal-
koznak lord Palmerston temetési ünnepélyeinek leírásával. 
A lordmayor, városi és tartományi testületek, az udvar és a 
követségi kocsik hosszú sora emelte a fényt ; de a nép bá-
mult, látván, hogy a kocsik legtöbbjei üresek voltak. A vo-
nat egyszerű és zárt volt, keresztény jelvény pedig alig lát-
ható. Semmi sem volt, mi a Wiseman bibornok temetése 
által eszközölt hatást eltörülhette volna. Lord Palmerston — 
furcsa dolog! — bogy a Westminsterbe juthasson, azon 
utat követte, melyen Garibaldi haladt, hogy Sutherland 
herczeg palotájáig juthasson. Nép elég volt, azonban mégis 
alig egy harmada azon tömegnek, mely összesereglett Gari-
baldi üdvözletére. Nem megalázó-e ez G-i védnökére nézve ! ? 
Nem volt e körmenetben semmi ker. jelvény, ha csak ennek 
nem tekintjük egy pár anglikán püspök kocsiján szemlél-
hető püspöksüveget; azonban nem lehetett ü tn i szabadkő-
mivesi jelvényeket sem, minők nagy számban voltak a Ga-
ribaldi-meneteknél. — Palmerston Wilberforce, a rabszolgák 
felszabaditója és a mostani oxfordi püspök atyja mellé temet-
tetett el. „Cambridge Hause Piccadilly," hol meghalt, egy 
katholikusnak birtoka, és egykor hire jár t , mikint a bibor-
noknak ajándékoztatott, hogy ott székesegyházat építhessen. 
— Wiseman utódja váljon e tervet fogja-e létesíthetni ? Meg-
lehet, most már akadályt fognak ez elé gördíteni. A lapok-
nak folytonos magasztalásait olvasván Palmerston személyére 
vonatkozólag, megbotránkoztam. Eszembe jutott mindazon 
rosz, melyet ezen ember mivelt, vagy inkább nemzete, 
melynek valóban képviselője volt. 0 volt az, ki Spanyolor-
szágot és Portugalliát felforgatta, oly forradalmat pártolván, 
mely romokkal tölté el eme kath. országokat; ő adott a kath. 
Belgiumnak prot. királyt. O volt az, — és ezt a lapok dicső-
ségére említik fel — ki megakadályozta a kath. hatalmak 
közbenlépését Svájczban, együttleges eljárás ürügye alatt, 
hogy időt nyerjenek a prot. cantonok a kath. cantonoknak 
elfojtására. Szólni sem akarok hazánkról és egyházunkról. 
Jó angolnak azt nevezték, ki a pápát és Francziaországot 
gyűlöli, ezt mondták régi könyveink, és ily értelemben 
Palmerston csakugyan jó angol volt. Büszkék vagyunk reá, 
igy kiált fel a nemzet. Bírta ő az angol nép összes érzelmeit 
és előítéleteit, mely nem veszti el protestáns ösztönét. Lord 
P. tudta, hogy a kath. nemzetek meggyengítésén dolgozván, 
a pi'ot. Anglia nagyságát mozdítja elő, és ezért a prot. An-
glia most elismerését jelenti ki neki. Mikor fog Francziaor-
szágban találkozni államférfiú, ki imigy fogja képviselni a 
kath. Francziaországot, ki érteni fogja, mikint, ha a kath. 
ügyet támogatja, Francziaországot teszi nagygyá ? 

ODESSA, nov. 24-én. Leveleim egyikében Krimiát sz. 
Kelemen pápa védnöksége alá helyezettnek állitám, minek 
folytán felszólitva levék, hogy értesítést adnék azon tiszte-
letről, melyben sz. Péter harmadik utódja itten részesül. — 
Bizonyos, hogy sz. Kelemen Chersonesusban szenvedett 
vértanúságot, és ereklyéje nagy értékűnek tartatott mindig 
az orosz egyházban. A 12-ik században p. o. Isiaslaf alatt 
ama egyház megzavartatott egy belföldi érsek megválaszta-
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tása által. Onuphrius smolenski püspök avval vélte a moz-
galmat lecsillapíthatni, hogy az u j érsek fejére tette sz. Ke-
lemen fejét, és sikerült. Nem akar ták az egyházi hatalmat 
az újonnan választottnak számára a konstantinápolyi patriar-
chától kérni, mivel ez már elszakadt volt a romai széktől. 
E g y érseket, ereklyének alkalmazása által a fejre, felszen-
telni, ez ugyan idegen — és nem canonszerü; de mutatja, 
mennyire voltak még akkor itt meggyőződve a pápa szellemi 
hatalmának fensőbbségéről. — Sebastopolban muta t ják ama 
helyet, hol sz. Kelemen teste felfedeztetett a IX-ik század-
ban sz. Cyrill által, ki annak egy részét Romába vitte ma-
gával, hol azt még most is tisztelik a róla nevezett templom-
ban. Semmi sem különszerübb az e tény fölötti jelentésnél. 
Ezen jelentés, mely latinul van irva, és „olasz-legenda" neve 
alatt ismeretes, a bollandisták által tétetett közzé Duchesne 
kézirata nyomán. Czime: „Incipit translatio corporis s. d e -
mentis martyris et pontificis." A bollandisták szerint szerzője 
volna G-auderik velletriai püspök, sz. Cyrill és Method kor-
társa, és részét képezné egy nagyobb munkának, melyet a 
püspök irt volna sz. Kelemen ereklyéinek átvitele alkalmá-
ból. Gauderik munkája , melyet VII-ik Jánosnak ajánlott, a 
11-ik században még megvolt, és ostiai Leo látta Baronius 
tanúsága szerint. Bármit tartsunk szerzője felett, olasz ere-
dete kétségbevonhatlan innét is czime : olasz legenda, hogy 
megkülönböztessék más legendáktól, melyek tárgya a slá-
vok apostolainak működése sz. Cyrill és Method apostolko-
dásáról becses adatokat tartalmaz, melyek a leghitelesebb 
emlékekkel megegyeznek. Többen „históriai okmányok" 
közé sorozzák, annyira homlokán viseli az igazság jellegét, 
irálya oly egyszerű, ami megkülönbözteti más legendáktól, 
hol többé kevésbé más nemzeti eszmék, és más befolyások 
észlelhetők. 

VEGYESEK. 
Főt. Rendek József érsekújvári plébános a P. Napló-

ban nyilatkozatot tesz közzé az ottani választási mozgalmak-
ról, melyből kitetszik, hogy a többi társai az ö tudta és be-
egyezése nélkül, az előbb megállapított egyesség ellenére, 
más mesterfogáshoz folyamodtak, melynek daczára mégis sza-
vazás által megverettek. — Kötve higyj a komának ezután. 

A kegyesrend három tagjának Végh János, Rohrer An-
tal, Cserkúthy József szegedi tanárok, kik tanitói pályáju-
kon e világból kiszóli t tat tak, emlékére egy jeles latin 
versezet jelent meg nt. Budavári József kegyesrendi ta-
nártól. 

A tatai kegyesrendi gymnasium százados örömünne-
pére több rendbeli versezetek is jelentek meg nyomtatás-
ban. E g y ily versezet-füzet hozzánk is beküldetett ; első 
magyar nt. Kalmár Endrétől, herczeg Eszterházy család ha-
zai érdemeinek, erényeinek emléke ; második latin nt. Bu-
davári Józseftől ; harmadik is latin nt. Szepesi Imrétől ; 
negyedik és ötödik magyar nt. Szepesi Imrétől ; végre egy 
ének dallama ismét nt. Szepesi Imrétől, négy hangra téve 
Vogl Alajostól. 

Pécsett nov. 19 én két prot. lelkész vétetett fel a 
kath. egyházba. Az Isten szent malasztja erősitse őket, mely 
a pusztaságban felkereste ! » 

Miskolczról i r ják „Ege rnek" : „megemlítem, hogy 
városunkban rövid idö alatt igen sok szerencsétlenség tör-
tént. October 29-ikén az ujdon épült helv. vall. iskola áta-
dását követő lakoma után többnemü verekedés történt ; 
végre egy haláleset is. Néhány nap múlva egy ittas fé r j be-
tegágyban fekvő nejét rohanta meg késsel ; azonban ez min-
den erejét összeszedvén, a szobából, segítség után kiabálva, 
még jókor kifutott. A dühös fé r j egy, segítségre jövő embert 
szivén szúrt keresztül. Nemsokára ismét czivódás közt egy 
férfi egy nőnek nyakára oly kegyetlen vágást tett fejszével, 
hogy a nő feje azonnal mellére hullott. — Ismét kútásás al-
kalmával egy kútba levő ifjú fejére a már-már felhúzott ve-
der oly szerencsétlenül esett vissza, hogy rögtön szörnyet 
halt. Hát emlitsem-e még ezekhez, hogy itt az önfelakasztás 
szintén divatban van ; de csak a helv. vallásúak között ; 
mert a kétféle szertartású katholikusok között legalább nem 
hallottam még ily esetet." 

,Egészségi tanácsadó' az austriai birodalomban elköve-
tett öngyilkosságok egy évi átlagos számát 1659-re teszi, 
tehát 20,760 emberre esik egy öngyilkosság. Hazánkban 
évenkint átlagosan 539 öngyilkosság fordul elő, tehát 25,543 
lélek után egy ; a birodalmi tartományokban pedig 1120 eset, 
vagy is 18, 455 lélek után egy. Nemre nézve nálunk 100 
öngyilkosból 72 férfi 28 nő, a többi tartományban 78 férfi 22 
nő találtatik. Daniában minden 3911 lakosra esik egy öngyil-
kos, Szászországban minden 4946-ra, Hannoverában 8,851-re 
Poroszországban 9,277-re, Norvégiában 9,290-re, Franczia-
országban 9,956-ra, Belgiumban 17,863-ra egy öngyilkos. — 
A számok nem hitelesek, csak megközelítőleg vannak adva. 

Előfizetési fölhívás. 
Nem tulajdonítván magunknak jó akaratnál többet, e nehéz időben, in hac iniquitate temporum, 

mikint szentatyánk szokta mondani, mindnyájunknak közjavára munkálni akarunk ; nem hogy mind-
nyáját oktassuk, hanem hogy mindnyájunk szent ügyének a nyilvános életben szavat adjunk, az igazság-
ról, mely nyilván tagadtatik vagy eltorzittatik, nyilván tanúságot tegyünk, miszerint ubi abundat ini-
quitas superabundet gratia, s hol megtámadtatik ott meg is védessék az igazság, a jog, a becsület, a mű-
veltség, a haladás, a társadalom. Legatione fungimur pro omnibus: érezzük a terhet, de reménylünk a 
jó Istenbe, ut nos Dominus vigilantes inveniat. Testvéreink, pártfogóink teszik nekünk lehetö'vé a mun-
kát, — nemcsak ők buzditanak, ők lelkesítenek, ők biztosítanak. Ezen bizodalomban nyi t juk meg 
az u j évre, munkánkban már a harmadikra, az előfizetést; egész évre 10 frt. 50 kr., félévre 5 frt. 25 kr. 
o. é., melyet nevünkre, az előfizetőnek nevét, lakását, az utólsó postát, honnan a lapot fogadni akarja, jól 
kiirva, és bérmentesen kérünk küldetni. Paláslhp Pál. 

Lipótutcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 186.5 K o e s i Sándor áltat (Érkövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Pest, dec. 11. — Filii matris 
meae pugnaverunt contra me. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

Pest, dec. 11. 

Mikor e sorok olvastatni fognak, Ma-
gyarország született királya, a magyar 
korona népeinek törvényszerű ura, sz. Ist-
ván apostoli királynak most egyedüli 
utódja, I. FERENCZ JÓZSEF, az udvari 
cancellár, a tárnok, s az ország herczeg-
primásának kiséretében a fővárosba, kirá-
lyi őseinek várlakába megérkezett. Az Is-
ten küldte, saját atyai jósága vezette, az 
ország zászlós, főnemesi méltóságainak, 
képviselőinek, a főváros polgárainak,.. . 
több, az egész nemzetnek hódolata, hűsége, 
lángoló szeretete fogadta. Corda subdito-
rum sunt divitiae regum ; de viszont divi-
tiae populorum cor regis. Mennyi emlékek 
élednek fel, mennyi áldások, mily nemzeti 
dicsőség óhajai lángolnak fel a nemes és 
nagyra-törő nemzetben, midőn fejedelmi 
urát, törvényes királyát Nagy Lajos és 
Mátyás király lakában nyolcz napra be-
térve látja ! ,Nyolcz napra' most, de ha a 
jelek jól mutatnak, nem sokára hosszabb 
időre. Mily érzelmek, mily vágyak fogad-
ták a megérkező apostoli királyt, ez a 
szivek nyilt titka, melyeknek szavat adni 
nem rejtélyességük, hanem nagyságuk te-
szi lehetetlenné. A nemzet u j életének haj-
nala, a jószivü fejedelem bizalmának zá-
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loga e megérkezés, melyet csak viszonzott 
bizalom, ragaszkodás egyensúlyozhat. S 
hogy ez megvan, és holnap nyilatkozni 
fog, polgári kötelesség, régi dicsőségünk 
újra megnyílt korszaka. Corfmna hoc 
Deus, quod operatus es in nobis a templo 
sancto tuo quod est in Jerusalem ! Övéi-
hez jött az apostoli Fölség, övéi fogadták 
Őtet közöttünk. 

E szerencsés megérkezés előtt irunk, 
csak utána fogunk olvastatni ; de bizton 
mondjuk, hogy a fogadtatás, hogy az első 
találkozás méltó lesz a királyhoz, méltó, a 
nemzethez, méltó a fejedelmi és a nemzeti 
nagy várakozáshoz. Azonban a királyi 
fölség nem a külső fényben, nem a hossza-
dalmas szertartásokban, hanem a hatalom-
ban, mely isteni, rejlik: ugy a fogadtatás, 
az első találkozás magasztossága is Buda-
Pesten nem a külsőségek kifejtésében, ha-
nem a hódolat, az üdvözlet, a bebizonyí-
tott ragaszkodás őszinteségében lesz letéve. 
Oly sokáig, oly hosszú éveken át nélkü-
lözni látszott a nemzet az ő fejedelmi 
urát, az ő apostoli királyát! Most birja, 
kinek kezében a társadalomba letett isteni 
hatalom vagyon, ki az Isten szolgája, de 
népeinek törvényes ura; kiben van a nem-
zet életének középpontja, éltető, föntartó 
ereje, az áldások forrása, ki felé a nem-
zeti élet gravitál, ki körül gyülekszik, 
ki által vezéreltetik, kivel a nemzet egy 
ország, egy család, egy hatalom, egy erő, 
nagyság, béke, rend, dicsőség; O a nemzet- , 
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ben, a nemzettel, a nemzet benne és vele, Ő a nem-
zet első, legmagasabb értelmű képviselője, a nemzet 
jóllétének, nagyságának, hatalmának hordozója. Mint 
óhajtva várt vőlegény jött a nemzethez ; egyesülve 
volt már ezelőtt, de ezen egyesülést ünnepélyescse-
lekvénynyel akarja megülni 0 és a nemzet. 

Fölség, mert isteni hatalomnak kezelője, s en-
nek gyakorlásához közöttünk és fölöttünk csak neki 
van joga. Nem a néptől várja, nem a nemzettől 
kapja e főhatalmat: a nép, a nemzet csak alattvalói 
hatalommal bir, népkirály csak alattvalói, azaz 
szolgakirály lehet, aki felségnek neveztethetik, fölség 
is lesz, de valósággal népfölségi fölség nem lesz, mi-
vel nép és felség ellentétes gondolat. Születés jogán 
jutott az isteni hatalom gyakorlatához; a hatalom 
isteni, a jog ennek gyakorol hatásához emberi, — 
emberi, de mindig gondviseléses, azért mindig Dei 

rr 
gratia, Isten kegyelméből. Fölség 0 , mivel a nemzet 
ura, fölötte uralkodik ; de inkább fölség, mivel feje 
fölött az isteni hatalom felsége tündöklik. Fölség a 
polgárok fölött; de inkább, és egyedül igazi fölség 
a vallásos polgárok előtt, kik Öt, mint gyenge em-
bert szolgálatjaikkal gyámolitják, mint az isteni 
hatalom kezelőjét, és közöttünk birtokosát, uralják. 

Isteni hatalom ! Ilyen minden fejedelemnél, 
neveztessék bár elnöknek, a hatalom. Nem Istentől 
van-e az atyai hatalom ? nem Istentől van-e minden 
tehetség? nem Istentől van-e minden lét? Létet 
nem ad az ember magának, tehetséget nem ad 
jnagának, atyát nem ad magának, testi és szellemi 
erőt nem ad magának. Ezeket az Isten adja: minden 
létnek, minden erőnek, azaz hatalomnak Isten a 
kútfeje. Non est potestas nisi a Deo. A társadalom-
nak kormányra, a kormánynak hatalomra van szük-
sége ; a dolgok e természeti rendje, hogy ez máské-
pen nem lehet, Istentől van; ugy az ember, hogy 
létet önmagának ne adjon, hanem magával hozzon; 
ugy szinte a társadalom, hogy az élhetésére szük-
séges hatalmat magának ne szülje, hanem születésé-
ben magával hozza. A természet eme rendjét tehát, és 
nem többet értünk, mikor a hatalmat, mely a társa-
dalmat kormányozza, Istentől eredettnek mondjuk. 
Adjon valaki más értelmet az „isteni hatalom" szó-
nak, mely evvel ellenkezzék, mely ezt túlszárnyalja) 
nem a fogalmakat világosítja, hanem torzitja, ho-
mályosítja. 

Isteni hatalom! nem annyit jelent, hogy valakit 
az Isten hivott meg, ámbár Saulban, Péterben ezt is 
megtette, s a családban ma is teszi; az ut, a mód, melyen 
valaki az isteni hatalom gyakorlatához jut, emberi, 

földi, gondviseléses, t. i. választás, születés, némely 
körülmények beálltával hóditás stb., sőt bűnös is 
lehet e jogszerzés a főhatalomhoz, például állam-
csíny, vagy fosztogatás, mikint Victor királyban; 
bármily földi birtokhoz bűnösen is lehet jutni, de a 
jó, mely birtokoltatik, mindig Isten teremtése ma-
rad. Nem annyit jelent, hogy a hatalomnak minden 
intézkedése szent, igazságos, változhatatlan; mivel 
az ész, az akarat is az emberben az Istentől van, de 
ezeknek gyakorlata sokszor az Isten ellen is fordit-
tathatik. A hatalom az Istentől, ennek gyakorlása em-
bertől van. Sz. Pál, sz. Péter apostolok a fejedelmi 
hatalmat isteninek mondták, mégis ezen hatalom né-
mely rendeletei ellen felszólaltak: oportet Deo obe-
dire magis. Nem annyit jelent, mintha e hatalom 
gyakorlatának korlátlannak kellene lenni; sőt, ha 
emberi intézvény nem tesz neki korlátot, például 
alkotmány, épen azért korlátolt, mivel Istentől van, 
mivel Isten ellen, a népnek kárára bün nélkül nem 
fordittatliatik. Akitől van az állami hatalom, annak 
felelős az állam feje is. A király az Isten szolgája, 
kinek számadással tartozik; ez a földi korlátlan-
ságban a fő korlát. Az alkotmányok minden felelős-
ség alól kivették a királyokat; de Isten előtti fele-
lősség alól ki nem vehették. Akitől van e hatalom, 
annak szándéka, annak akaratja, annak parancso-
latja szerint kell annak kezeltetni ; tehát igy ke-
zelte-e a fejedelem e földön az isteni hatalmat? az 
Isten törvényszéke előtt tartozik számolni. Emberi 
törvény nincs a király fölött, van isteni ; emberi 
törvényszék elé nem vonathatik, vonatik az is-
teni elé. Kinek tehát törvénye van, ki a legszigorúbb 
számadással tartozik, ki oly törvényszék elé fog 
vonatni, hol mentség, palástolás, rejtegetődzés nincs, 
az nem korlátlan. Keresztények között, keresztény 
király soha nem korlátlan; s épen azért tétethetik a 
főhatalom gyakorlatának szabály, azaz korlát, mivel 
már abban korlátozott, hogy emberi kézbe letett isteni 
hatalom, s aki ezt kezeli, a nemzet ura, de Istennek első 
szolgája. Az embernél semmi sincs absolut, nála mind 
szabályozott, mind korlátolt. Az isteni törvényszé-
ket, a gondviselést korlátnak ma el nem ismerik, 
mivel a lelkek hite az Istenbe erőtelen; hanem mi-
kor korlátokat akarnak szabni az alkotmányokban, 
nem szükség azért e hatalomnak isteni eredetét, jel-
legét, méltóságát tagadni ; mivel az alkotmány nem 
a hatalmat korlátozza, hanem csak gyakorlatának 
módját megszabja, s ezen gyakorlatnak egyik részét 
a nemzetre átruházza. Isteni a hatalom, melylyel a 
király uralkodik fölöttünk, isteni ezen hatalomnak 



azon része is, melyet a nemzet gyakorol a törvény-
hozásban, a hivatalnok, a biró stb. megválasztásá-
ban. Fölség a király ezen isteni hatalom birtokában, 
dicső a nemzet is az őt megillető hatalomrésznek 
gyakorlatában. Korlátnak vétetik az alkotmány a ki-
rályi hatalom irányában, korlát ! — amennyiben meg-
osztás ; de ami megosztatik, mivel isteni volt, isteni 
marad a szabályok között is, isteni a megosztás 
után is. A törvényhozók, mennyiben törvényhozók, 
az isteni hatalom kezelői ; de itt is fő a király. 
Ebben birja lelkünket, hogy neki engedelmes-
kedjünk, amikor nem lát, amikor nem büntethet ; 
ebben birja a jogot lelkismeretünk fölött, hogy Is-
ten előtt kövessünk el vétket, valahányszor igazságos 
parancsait áthágjuk. Ebben van nemességünk, hogy 
a fejedelemben is nem embernek, hanem a kezébe 
letett isteni hatalomnak azaz Istennek engedelmes-
kedünk. 

A dolgok rendjét, létalapját Istentől eredvé-
nyeztetjük, 

az isteni törvény által szabályozottnak 
állítjuk, midőn az állami hatalmat isteninek valljuk. 
U g y látszanék a mai államtani tételek világában, 
mintha a fejedelmi hatalmat túlságosan magasra 
tennők, midőn isteninek, Isten hatalmának mondjuk: 
pedig épen ez által igen korlátozottnak állítjuk, ugy 
hogy az uj jog követelményei szerint is kevesebbet 
tulajdonítunk neki, mivel az u j jog, az isteni korlát 
elvetése, minden absolutiának kikiáltása. A pogány-
ság csak absolut, csak önkényü sultánokat ismert, 
kiknél a fogadtatási szertartás is emberbecstelenitő. 
Európának ker. biztosai tapasztalták ezt Pekingben. 
A ker. királyoknál a fogadtatás egyszerű : elismeri 
a hatalmat, nem tagadja meg az emberiséget. A po-
gányok nem ismervén az isteni hatalmat istenné 
tették a fejedelmet: a mai forradalmi jog tagadja az 
isteni hatalmat, evvel visszahozza az absolutiát, mert 
az Istentől elszakadt főhatalom előtt nincs, nem is lehet 
korlát. Absolutiáról vádolnak, kik az absolutiát a csi-
rában tagadjuk, kik a hatalom gyakorlatát kútfejében 
szabályozottnak, és azért szabályozhatónak tanitjuk. 
Törvényszerű (legális) absolutia csak a pogány tár-
sadalomban, és a népfölségi tanokban lehetséges, — 
— lehetséges? sőt elkerülhetetlen. 

Első FERENCZ J Ó Z S E F Dei g 
ratia rex,ki nem-

csak törvényszerű (legális), hanem törvényes (legiti-
mus) jogon birja a királyi hatalmat fölöttünk. Adja Is-
ten, s O Fölsége akarja, keresi, a nemzethez azért jött, 
hogy segitse a nemzet a legitim hatalmat legitime 
gyakorolni. A magyar király mindig Isten kegyel-
méből való király volt, ilyennek mondta magát, 

ilyennek ismerte a nemzet, királyi ura a nemzetnek, 
királyi szolgája az Istennek ; a magyar nem ismert 
korlátlan királyt, mivel nem ismert modern jogú 
népkirályt ; s adja Isten, hogy ne is ismerjen mást, 
mint sz. István, sz. László igaz ker. kath. utódját! 

Ez a királyi fölség, mert isteni hatalom, s azért 
kötelességgel összecsatolva, hogy gyakorlata is Is-
ten szerint legyen. Mennyivel az Isten előtt meg-
alázza magát e hatalom birtokosa: annál magaszto-
sabb előttünk, mivel annál törvényesebb. A főud-
vari marsai mellett, ki meztelen karddal áll a trón 
előtt, jobb oldalon a praelatus áll az apostoli kereszt-
tel. Terrae Dominus, qui Dei sei'vus est ! „Neque 
enim nos christianiquosdamimperatores ideo felices 
dicimus, quia vel diutius imperarunt, vel hostes rei-
publicae domuerunt, vel inimicos cives adversus se 
insurgentes et cavere et opprimere potuerunt. Sed 
felices eos dicimus, si juste imperant, si inter lin-
guas sublimiter honorantium et obsequia nimis liu-
militer salutantium non extolluntur, sed se homines 
esse meminerunt; si suam potestatemad Dei cultum 
maxime dilatandum majestati ejus famulam faciunt; 
si Deum timent, diligunt, colunt; si plus amant illud 
regnum, ubi non timent habere consortes ; si tardius 
vindicant, facile ignoscunt; si eamdem vindictam 
pro necessitate regendae tuendaeque reipublicae, non 
pro saturandis inimicitiarum odiis exserunt; si eam-
dem veniam non ad impunitatem iniquitatis, sed ad 
spem correctionis indulgent; si quod aspere cogun-
tur plerumque decernere, misericordiae lenitate et 
beneficiorum largitate compensant; et si haec omnia 
faciunt non propter ardorem inanis gloriae, sedpi'o-
pter caritatemfelicitatisaeternae; si pro suis peccatis, 
humilitatis et miserationis et orationis sacrificium 
Deo suo vero immolare non negligunt. Tales chri-
stianos imperatores dicimus esse felices interim spe, 
postea reipsa futuros, cum id quod exspectamus, 
advenerit."*) 

Ez az isteni jog, isteni hatalom, 's ennek Isten 
szerinti gyakorlata. Nem abban boldogok a nemze-
tek, mivel isteni hatalom van fölöttök, hanem abban, 
ha e hatalomnak gyakorlata istenszerinti. Azt ta-
gadják, ezt pedig követelik, ellentétes dolgot kíván-
nak, semmire sem mennek. Fölséges urunk, kirá-
lyunk azért jött hazánkba, nem hogy gyakorolja az 
isteni hatalmat, hanem hogy Isten szerint, és ha-
zánk boldogságára gyakorolja. Ide érkezve, az Is-

*) S. Aug. libro V. de civ. Dei, cap. 24. T. 7. p. 141. A. ed. 
Ven. 1732. 
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ten templomába sietett, hálát adva, hogy népei közé 
megérkezett. 

Királyunk, Urunk, Fölségünk az Isten oltára 
előtt térdre borulva nemzetem ! ez a te kirá-
lyod, Istennek szolgája, neked pedig urad, atyád, 
fölséged, te királyod trónja előtt borulsz le, királyod 
pedig az Isten, a Megváltó Isten-ember trónja előtt 
leborul, jeléül, hogy Isten szerint akar kormányozni, 
jeléül, hogy mikor neki hódolsz, Istennek, az ő bir-
tokában levő isteni hatalomnak hódolsz. 

A nemzetek üdve, jólléte, nemessége nem hó-
dolni, ha csak nem az isteni hatalom előtt ! 

Üdvözz légy apostoli király népeid között! 
üdvözz légy örökösödő király örökbe kapott népeid 
között!! üdvözz légy a szeplőtelenül fogantatott 
Szűz Mária nyolczadában közünkbe érkezett Fölség, 
magyarok Nagyasszonyának pártfogása fölötted és 
a magyar korona népei fölött!!! 

Ez a mi polgári üdvözletünk, ez vallásos dog-
mánk, s nemzeti történetünk. 

Filii inatris ineao pngnaverunt contra me. 
De lássuk most már, mikint já r el történetírói tisztében 

a „25 év" szerzője, alkotmányos életünk egyéb tényezőit, 
kitűnőbb államférfiainkat, a főrendeket, a conservativeket, 
és sok más egyebet illetőleg is. Széchenyi István gróf sze-
rinte „a nemzet összes történetét tekintve is, oly óriási 
alakkint emelkedik ki ujjászületési küzdelmeink közt, hogy 
őt még későbbi szenvedélyes vetélytársa (Kossuth) sem ké-
telkedik „a legnagyobb magyarnak nevezni." ') Es váljon 
hát mikint jellemzi politikai álláspontját ? Ugy, hogy azt 
fogja reá, mikint Széchenyink a vármegyei intézetnek soha 
sem volt barátja. 2) Mindennek ellenére azonban, midőn az 
1848-i országgyűlésen a megyerendszernek, a ministeri 
kormány rendszerreli összehangzásba tétele került vitatkozás 
alá, azt mondja felőle, hogy : „Széchenyi a megyéket már 
csak nemzetiségi szempontból is fönn akarta ta r tani ." 3 ) 
Széchenyink ,Hitel' czimü müvéről szóltában is határozottan 
kinyilatkoztatja legelső államférfiunkról,mikint az „egyesületi 
szellem bővebb kifejthetése végett, a központositási eszme 
apostolául lép föl ugyan ; de nem azon központosítást értve 
— jegyzi meg maga Horváth — mely a municipális hatósá-
got elnyelje, önkormányzatunkat megsemmisitse ; hanem a 
szellemi mozgalmak, s anyagi vállalatok központosítását" 
(Buda-Pesten)4) Hogyan mondhatja ennélfogva, mikép: 
„Batthyáni Lajos gróf elfogadta ugyan Széchenyi valameny-
nyi reformterveit, s nem kevesbé ohajtá ő is az anyagi s 
társadalmi haladást ; de ezenfelül ő az alkotmányos szabad-
ságot is valóságos ténynyé kívánta fejleszteni ; (itt már nem 

' ) 1 .152. 3) II, 629. 
*) I I . 56. *) I . köt. 212. 

jut eszébe Horváthnak, hogy fönnebb maga irja Széchenyi-
ről,'mikint „a teljes valósággá vált alkotmányos kormányza-
tot ő is vágyainak, s czéljainak legfőbbjei közé számlálta ;") 
,,az anyagi érdekek föl virágzását ő (Batthyáni) a politikai 
jogok és szabadságok árán megvásárolni (Széchenyi sem) 
egyátalában nem volt hajlandó, s e tekintetben inkább Ves-
selényi elveihez szitott." (Kinek pedig siker-koczkáztató, „fal-
törő politikáját" többször hibáztatja a szerző) ki — t. i. 
Vesselényi — a Széchenyi által indítványozott társadalmi s 
magánjogi reformokat pártolta ugyan ; de az ország alkot-
mányos joga iránt is féltékeny lévén, nemcsak azokat meg-
őrzeni, de lehetőleg szélesbiteni is vágyott a kormány elle-
nében." â) Hogyan helytelenítheti, és származtathatja to-
vábbá Széchenyi hires akadémiai beszédét a „Pesti Hírlap" 
és pártja elleni elkeseredéséből, 6) holott fönnebb Horváth 
igy ir e tárgyban: „1832-ig a társadalmi téren sem merültek 
fel olyféle jelenetek, melyek miatt később, nem minden alap 
nélkül vádoltattak egyes túlbuzgó hazafiak a szlávok által, 
melyeket például Széchenyi István 1842-ben maga meg-
rovott." 7) Hogyan mondhatja Széchenyi ,Politikai Prog-
ramm' töredékeiben foglalt jósszavairól egyfelől, mikint 
azokat a nemzet felett elviharzott események után, csak 
megdöbbenve olvashatja az elfogulatlan hazafi : más felől meg 
mindjárt nyomban és utóbb, hogy Széchenyink állításai, 
melyekből következtetéseit levonta, jobbára gyengék, valót-
lanok, helytelenek, és indokolatlanok. 8) 

A ,25 év' Írójának ezen logicátlan eszmemenete ha-
sonló azon állításához, mely szerint mondja, hogy Ragályi, 
mivel saját megyéjében Borsodban, és egyebütt is, mint kö-
vetjelölt a kormánypárt által megbuktattatott, ezért az 
183% országgyűlésen mint Torna megyének választott 
követe, „merő daczból a kormánypárthoz szegődött."9) 
Ily furcsa az is, mikint : Kölcsey status-férfiunak született, 
de gyermekkedélyü, és tapasztalás nélküli. 10) Tisztelet 
becsület Kölcsey írói és szónoki hírnevének; de hogy tapasz-
talás nélkül lévén, statusférfiu nem volt, megmutatá azon, 
az 1834-i országgyűlésen, a majorátusok tárgyában tartott 
beszédében is, melynek folytán szem elöl tévesztve Magyar-
ország polyglott minőségű helyzetét, mondá : „ki kezében 
legyen a birtok ? az mindegy, de nem mindegy hány kezé-
ben legyen?" 1 1 ) Ez ép oly valótlan, mint amily alaptalan a 
,25 év' t. Írójának azon föltevése, miszerint Széchenyink 
„színváltozása (az 1839 — 1840 országgyűlésen) még nem 
vala észlelhető." , l ) Mert felőle még inkább elmondhatni, 
mint Nagy Pálról, hogy ő ugyanaz maradt mindig, ki az-
előtt volt ; de változott körüle a világítás, melyben föltűnt, a 
szemüveg lett más, melyen keresztül bírálták. Széchenyink 
szemei előtt minden időben, mikint maga a szerző is elismeri 
„főczélül fajunk biztosítása és kifejlése mellett, az alkot-
mányos szabadság, mint a békés kifejlődés szükséges fölté-
tele szintúgy, mint a szellemi s anyagi haladás, s az erre 
vezető reformok lebegnek vala." l 3 ) Innen van, hogy mialatt 
Kossuth — mond a szerző — az ellenzéki párt nagy részé-

5) I . 571, 274. II . 168.1. 219. 
•) II . 124. , 0) I . 286—288. 
' ) 1 .515 . >') 1 .422. 
8) II . 4 7 2 - 4 7 6 . " ) I. 577. 
») I 286. " ) 1.199, 



vel, a magyar kereskedelem megalapítása végett, a vukovár-
fiumei vasútnak létesítése mellett küzdött, Széchenyi a Kos-
suthétól eltérő irányban munkálkodott. E g y tervet dolgozott 
ki t. i. (még 1846-ban) méltót hazafiúi és statusférfiui nagy 
nevéhez. A nagy magyarnak e tervében is a nemzetiség 
volt a sarkpont, melyből kiindult, melybe mindent visszave-
zetett. Azon eszme, miszerint a Pesten központosított, s on-
nan az ország minden részeibe kiterjedő ipart , forgalmat, és 
kereskedést a nemzetiség szilárdítására, s fölvirágzására ka-
matoztassa,— lengi keresztül ezen munkálatot , mely Kos-
suth vukovár-fiumei tervével „amint egyenes ellentétben ál-
lott, ugy ennél minden tekintetben jelesebb is volt," és melyet 
Széchenyi az 1847—1848-i országgyűlésnek bemutatni is 
szándékozott ; de ebben az események rohanó ár ja által meg-
gátoltatott. „Azon eszmét nagy következetességgel alkal-
mazza ő érintett tervezetében, de anélkül, hogy bárhol is 
legkevesbé sértené a különböző a jkú népiségek érdekeit, s 
fél tékenységét. De bár azokat mindenütt óvatosan kiméli, 
mond Horváth, az egész rendszer összegének oly biztos 
leendett hatása, hogy általa minden valószínűséggel (sőt bi-
zonyosan) szerencsésen megoldatott volna Magyarország 
nemzetiségi átalakulásának kérdése." u ) Vajha Széchenyink 
ezen ugy, mint egyéb biztos politikai combinatióinak, a 
közbe jö t t mozgalmak, és az ő „szenvedélyes vetélytársa" út-
j á t ne állták volna : ugy a különböző a jkú népiségek, szent 
Is tván első apostoli királyunk varratlan köntösének eldara-
bolására, az ország integritásának csonkítására nem igyekez-
nek vala, a honszerző magyart saját államában zsellérségre 
ju t ta tván ! (Folyt.) 

Decics J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NYITRA, november 30-án. Mély megilletődéssel, tö-

mérdek nép és a tanuló ifjúság jelenlétében kisértük örök 
nyugalomra sz. Vincze leányai közöl az elsőt, kit az Ur te-
vékenysége közepett szólita magához, hogy nem a föláldozó 
hivatásának hosszú tartalma, hanem föláldozásának és szere-
te tének tökéletessége szerint dicsőségében részessé tegye. 
Brevi vivens tempore, — csak 22 éves volt, — complevit 
tempóra multa, placita enim erat apud Deum anima illius ! 
Klotild Gugenberg előkelő tiroli származású, előkelőbb benső 
hit és föláldozó szeretet által, egy esztendő óta volt a belső 
leányok fölügyelő nevelője, két osztályban előadta a német 
nyelvet, azonfölül énekre tanította a leányokat. Az átalános 
és szűnni alig akaró sirás a leányok részéről, midőn halálá-
ról értesültek, tanusitá a szeretetet, melylyel hozzá ragasz-
kodtak. Legyen örök juta lma Jézus az égben, kinek egyedül 
alázatos szolgálója lenni esengett ez életben ! 

A szürke-nénék intézete és iskoláik hová-tovább na-
gyobb virágzásnak örvendenek ! a jó mag, mely naponkint 
alázatos szerénységgel vettetik a négy százat meghaladó 
leánysereg szivébe, Isten kegyelme által szépen kel ki, és 
reményt nyúj t jó gyümölcse a visszaható satnya társadalmi 
élet kár tékony befolyásai daczára. A szeretet és bizalom, 
melylyel a leányok a nénékhez simulnak, az öröm, melylyel 
iskoláikba já rnak , amint egyrészt a tanitást, és helyes neve-

» ) II. köt. 3 9 7 - 5 7 1 - 5 7 2 . 

lést elősegítik, úgy másrészt tényezői az előitéletek eloszla-
tásának, melyek nyomása alatt elejénte többen az ugy neve-
zett intelligentia soraiból nem jó szemmel nézték a testvére-
ket. A tanoda három osztályból áll, melyek közöl az első és 
második a jó előmenetel vége t t , valamint a leányok soka-
sága tekintetéből két párhuzamos magyar és tót osztályra 
osztatott föl ; az előbbeniekhez já ru l még a női kézi-munkák 
megtanulására szánt iskola. Mint értesültem ő méltósága ke-
gyes föpásztorunk megígérni méltóztatott, hogy esztendőre 
még egy előkészítő, vagy inkább óvó-iskolát nyittat, mivel 
az első osztályok túltömöttek, és kívánatos kivált a nagyon 
apró leánykákat a többiektől elkülöníteni. 

Vidéki szülők isinételt sürgős kívánatára nyitottak a 
testvérek vagy 30 leány számára convictust is, melyben a 
leányok havi 12 fr t . o. é. kapnak mindennemű ellátást; s 
minthogy a szegényebb sorsú középosztályuakat szándék 
leányaik nevelésében segiteni, csak a rendes t an tá rgyakban 
és női kézimunkákban kapnak oktatást a leányok, és szi-
lárd alapra fektetett vallás-erkölcsi nevelés által leendő jó 
keresztény anyákká és takarékos háziasszonyokká képez-
tetnek, hogy idejekorán sziveik megvédessenek a növekedő 
fényűzéstől, mely a megelégedést és házi békét oly sok csa-
ládban fölforgatja. 

Mária gyermekeinek testvérülete a leánykák között 
sok jónak kútforrása ; az iskolavégzettek is örömmel kere-
sik föl a vasárnapi összejöveteleket, hogy szivök Mária tisz-
teletében és magasztalásában föléledjen és Jézus szeretetére 
hevüljön. Ok könyek közt kér ték és nyer ték az engedel-
met, az Istenben boldogult Klotild testvért sírjához vinni. — 
A nénék önmegtagadó takarékossága, megáldva Az által, 
kinek dicsőségét előmozditani szándékolták, tet te lehetővé 
két u j csinos oltár állítását templomunkban; az egyikén 
üveg kápolnában a bold. sz. Szűz aranyozott szobra, a má-
sikon sz. Vincze életnagyságú szobra a látogatók nagy épü-
lésére szolgálnak. A nénék házuk déli szárnyában alapítvány 
szerint t izenkét beteget ápolnak; ámbár kivált télen többet 
is vesznek föl : a szeretet nem lehet süket embertársának 
nyomorára, és a jó Isten még mindig segített, sőt a befoga-
dott árva leányoknak is jut ta t ta a szükségeseket. — Ö mél-
tósága már 1861 óta főzet és osztogattat ki a nénék által 
meleg ételt naponkint vagy harmíncz szegénynek ; a paupe-
res semper habebitis egész kiterjedésében illik városunkra : 
áldva legyen tehát az Ur, ki azoknak oly kegyesen gondos-
kodó atyát küldött ő méltóságában ! — Nem régen ismét 
általadatott az istenitiszteletnek a plébania-teraplom, melyet 
ő méltósága kivül belül csinosan meguji t ta tot t ; a költség 
körülbelül tizenöt ezer forintot tett. Dicsőség az Is tennek 
— hála ezrek ajkiról a kegyes főpásztornak ! 

KULA, nov. 27-én. Fiúi kötelességünknek ta r t juk 
legbensőbb hálaérzetünket köztudomásra is jut tatni a ka-
locsai érsek ő nméltóságának s kegyelmes főpásztorunknak 
azon valóban atyai gondoskodásaért, melyben november 
21-én részesülni szerencsés volt a kulai anyaegyházhoz tar-
tozó körülbelül 300 kath. hívőt számláló cservenkai fiók-
egyház. Ugyanis a nagyszámú acatholicusok között szétszórt, 
többnyire szegény sorsú katholikusok gyermekeinek isko-
lául mindeddig csak bérbe vett ház szolgált, amelyért illető 
járandóságot már több évek óta a kulai plébános leginkább 



sajátjából kifizetni szíveskedett, mi által itt congregat fruetum 
in vitám aeternam, hogy ott mercedem aecipiat ab Alto, qui 
reddet unicuique secundum opera ejus. De miután ő nmél-
tósága értesülve lőn arról, hogy e házat tulajdonosa más 
czélra szándékozik fölhasználni, nehogy az ifjú nemzedék 
annyi más vallásúak között a kath. nevelés hiányával lelki 
kárt valljon, azonnal fölszólitá a kath. községet egy állandó 
iskolául s tanító-lakul szolgálandó ház kiszemelésére s meg-
vételére ; találkozott is ilyen csakhamar ; de mivel az ezért 
1200 o. é. f r t . követelt, képtelenek voltak a cservenkaiak 
előteremteni ; kegyelmes főpásztorunk, mint már annyi jó 
ügy előmozdításának eszközlője, 900 o. é. forinttal járult e 
sz. czélhoz, mely összeget miután a cservenkai hivők a szük-
ségelt 1200 forintig filléreik megtakarításával kiegészítettek 
volna, most már — legyen hála az Istennek s Isten után a 
legforróbb fiúi köszönet ő nméltóságának mint legkegyesebb 
jótevő atyánknak ! nem sokára teljesülve látják a cserven-
kaiak régi óhajtásukat, és ezután gyermekeiket zavartala-
lanul saját iskolaházukba járathat ják. T 

KONSTANTINÁPOLY, oct. 25-én. A cholera, mely 
kiterjedésben növekszik és igen sok áldozatot ragad, még 
mindig egyedül foglalkodtat bennünket. Mindenféle módhoz 
nyúlnak, hogy szabaduljanak tőle, némelyek bezárkóznak 
házaikba, mint a pestis idején, mások futnak a vidékre. Es 
ez idő legalkalmasabb vallási tanulmányozásra. A musul-
mannok, kik a keresztényektől el látszottak tanulmányozni 
a processiokat, éjeken át égő szövétnekekkel jár ták körül 
városrészeiket Allah megkérlelésére. A zsidók zsinagógáik 
körül tartottak nyilvános könyörgéseket. Az örmények és 
görögök szintén éjjel vitték körül a szent Szűz, és legked-
veltebb szenteik képeit. A katholikus érsek az Oltáriszent-
séget tétette ki, és a hivek imádására tömegesen sereglettek 
a templomokba. Látni lehetett a keresztények körmenetei 
alkalmával a legfőbb török hivatalnokokat kijönni házaik 
kapujából, melyeket kivilágítottak imáik egyesítését kijelen-
tendök. Sokan ezek közöl nagylelkűen osztottak ki húst, 
i'izst és kenyeret a szegények között minden valláskülönb-
ség nélkül. A szakadár papságról nem mondhatnánk hason-
lót. Sophronius patriarchát a „Courrier d' Orient"-ben hívei 
közöl egyik arról vádolta, hogy elzárkozott palotájában 
pénzszekrénye mellé, és nem gondoskodik hivei lelki és testi 
jóvoltáról. Az orvosok megjegyzései folytán a patriarcha 
végre elhatározta magát egy körlevélben a Nagyasszony 
böjtje tartalmára, tekintve a betegséget, a húseledelt meg-
engedni. A szakadár papok nem igen mernek a kórodákba 
bejönni a betegek ágyai mellé, hanem a küszöbön megállva, 
kérdezik, ha van-e ott valaki övéi közöl, és ez esetben bá-
natra intvén, a küszöbről adják az absolutiot. A smyrnai 
„Impartial" vádolja a smyrnai görög érseket arról, hogy az 
epidemia közeledtével eltávozott hivei köréből. A konstanti-
nápolyi protestánsok gúnyosan jegyzik meg, hogy tiszteletes 
uraik most gyakori kirándulásokat tesznek családjaikkal 
együtt ahelyett, hogy híveiket vigasztalnák. Váljon minde-
zek láttára meg fognak-e nyílni a tévelygők szemei ? A 
nyomorúság nőttön nő. A munka félbe szakittatott, a baza-
rok üresek, csak egy gondolat foglalkodtatja az embereket : 
az önfentartás. Mi fog történni az elhagyott sok árvákkal ? 

Csak a katholikus szeretet az, mely szük eszközei daczára 
mindig kész segíteni. 

LONDON, nov. 20-én. A gyermekgyilkosság iszonya-
tos bűne, mely itt olyannyira elterjedt, méltán magára vonja 
minden becsületes gondolkozású embereknek figyelmét. Ma-
holnap alig lehetend valahová lépni, hogy gyilkolt gyerme-
kek hulláira ne akadjunk. Nem nagyítás ez. Egy nem rég 
tartott meetingben dr. Clarke, ki soká lakott Indiában, ál-
litá, hogy ott látta, mikint disznóknak vettettek eledelül 
gyermekek, de hogy Londonban még roszabbak. Eme bün 
napról napra terjed, és azért komolyan gondolkodnak orvos-
lásáról. Az angol lapok majdnem naponta hoznak erre vo-
natkozó ajánlatokat, terveket, sőt egyletek vannak alakuló-
ban. Legújabban e czélra meetingek is tartatnak. Nem rég 
egy ily meeting tartatott, melyen tisztelendő urak, orvosok, 
sebészek, emberbarátok, s hölgyek is valának jelen. Az első 
szónok Clarke tudor előadta a bűntény gyakori voltát, nagy 
számát. Szerinte a talált gyermekek kórodájának szabályai 
egy részben meghiusitják az intézet hasznosságát. „Mily 
részvétet érzek — mond — a szegény nő iránt, ki szégyen-
től eltelve, reszketve szennyezi be kezeit a gyermek véré-
vel '? Nem ereszkedhetem hölgyek jelenlétében a dolog rész-
letezésébe, de hallgatóim tudják, hogy nincs nagyítás szava-
imban. Nem akarom a bűnös férfiút és nőt a büntetéstől 
felmenteni. Van egy mód, melyet, noha talán többen angol-
ellenesnek találhatnak, figyelemre méltónak találok Van-
nak születési anyakönyveink, .miért nem lehetnének vise-
lős asszonyokról jegyzőkönyveink ? A gyermek születésének 
eltitkolása két évi fogság büntetését vonja maga után, szab-
juk ugyanazon büntetést a viselős állapot eltitkolására. 
Nyittassék továbbá kóroda, mely éjjel nappal tárva legyeit, 
hová a viselős leányok befogadtassanak a szülés idejére, és 
gondjuk viseltessék." A meeting egy tagja azonnal felállott 
ezen indítvány támogatására, azon föltétel alatt, hogy az 
eltartás költségeit a törvénytelen apa fizesse. E czélra egy 
eszközt terjesztett elé, mely már a meetingen kivül is meg-
hányatott, hogy az ily atya nevének beiratása kötelezővé 
váljék. Kivánja, hogy ez ügyben és irányban működjenek, 
és a kormány kényszerülve leend tenni valamit. Egy más 
tag hozzáteszi, hogy mindez szép, de nehéz lesz az apát 
feltalálni. De — monda egyik ellent — nem a születés tör-
vényességéről vagy törvénytelenségéről, hanem a gyermek-
gyilkolásról van szó. Részemről a terhes asszonyok névlajs-
tromát pártolom. Ezen szónok szerint a törvénytelen gyer-
mekek apái jobbára jómódú és nős férfiak, ezeket büntetni 
kell. Igen, mond egy másik, az atyát büntetni akarván az 
anyának bűntársat adtok. Ha az utóbbi néha a bűntény vég-
hezvitelétől tartózkodik, ez a bűntárs hiányából történik. 
Ahelyett, hogy egy legyen, kinek érdekében a gyermek el-
vesztetik, kettő lészen. A meeting eloszlott határozat nélkül. 
Mi a- történteket csak azért említettük fel, mikép kitűnjék, 
hogy Angliában eme baj, és szörnyű bün oly kiterjedést 
nyert, miszerint átalánosan érzik, hogy segíteni kell, és 
hogy késni nagy szerencsétlenség volna. 

MADRID, nov. 15-én. Azon kérdések közöl, melyek 
jelenleg Spanyolországot izgalomban tartják, a legfőbbik, az 
egyetemek és oktatás ügye. Hogy jobban érthessük meg 
eme kérdést, szükséges kellő fogalommal bírnunk a régiebb 



spanyol egyetemek szervezéséről, viszontagságairól, és a je-
len rendezésről. 13-ik század kezdetén keletkezett a hír-
neves salamancai főtanoda, melynek egész a 15-ik század 
végéig csak Lerida, Huesca, Valencia, és Barcellona valá-
nak versenytársai. Ugyanoly szervezettel bírtak, mint a tou-
lousi egyetem, melyhez az aragoniai udvar szorosb vi-
szonyban állt. A constanzi zsinat korában a theologia is ezen 
egyetemekbe hozatott, mely ezelőtt csak a székesegyházi és 
zárdai tanodákban adatott elő. Ferdinand és Isabella idejében 
a főtanodák szaporittattak, és az ezután alapitottak kőzött 
Alcala jutott legnagyobb hirre, melynek egyeteme Ximenes 
bibornokban birta dicső alapitóját. Alcala Ximenes bőkezű-
sége folytán csakhamar túlszárnyalta Salamancát is, és kü-
lönösen az egyházi tanulmányokra nézve kitűnt. Salamanca 
és Alcala tanárai u. m. Soto Péter és Domonkos, Lainez, 
Arias Montanus, Covarubias a trienti zsinaton is kitűnő ál-
lást foglaltak el. A 17-ik században az egyetemek száma 
újra, egész 30-ig szaporodott. Voltak kisebbek és nagyob-
bak, és amint ebből látszik, a tanügy koránt sem volt elha-
nyagolva. Ezen egyetemek egész kis független köztársasá-
gokat képeztek. IV-ik Fülöp király Madridban szándékozott 
a jezsuitákra bizandó egyetemet alapítani, ami a többiek ré-
széről élénk tiltakozásra adott alkalmat, mert ezek felfogták, 
hogy a fővárosban nyitandó főtanoda csakhamar elnyelné a 
többit, és a terv csakugyan elejtetett. III-ik Károly az egye-
temek függetlenségét megtörte, uj szervezetet adott, és a 
castiliai főtanács alá helyezte azokat. A mult század végén 
átalános tanrendszer adatott, de ezt rosz szemmel nézték az 
egyetemek. A polgári háborúk kezdetével sokat kellett eme 
főtanodáknak is szenvedni. Az alcalai egyetem Olozaga, ma-
dridi helytartó által anyagilag tönkre tétetett 1835-ben. Két 
évvel később az alcalai egyetem maradványai Madridba he-
lyeztettek által. A hittani kar fel volt oszolva. Az egyh. jo-
gikar elvesztette legkitűnőbb tanárait, a megmaradtak jan-
senisták valának. A madridi tanárokhoz tartoztak a köz-
társasági Lumbeoras ; a bölcsészeti tanárok obscurus ember-
kék voltak. A jogikar magvát képezte az egyetemnek és 
központját. Az udvari egyetem, amint előrelátható volt, ha-
mar elhomályositotta a többit, és progressista törekvései ál-
tal kivánt kitűnni, ami nem csuda, mert progressisták adtak 
létet neki, habár meg kell vallani, hogy a jogi tanárok na-
gyobb része nem tartozott ezekhez. Gomez de la Serna, 
1842 oktatásügyi minister Sanz del Riót bölcsészeti tanárt 
Némethonba küldé tanulmányozásra, ki Spanyolhonba ama 
bölcsészeti rendszereket hozta át, melyek akkor hazájokban 
már bukófélben voltak. Az egyetem más szervezete 1845-
ben történt, ezen időben az egyetemek száma Spanyolhon-
ban tizre szállíttatott le. Ezek : Madrid, Salamanca, Sevilla, 
Oviedo, Santjago, Barcellona, Valencia, Valladolid, Granada, 
Saragossa. Avval kezdék, hogy a tanügyet saecularisálták. 
Azon időben csakugyan a papságnak alig volt benne része, 
rectorokká rendesen a polit, főnökök választattak. A do-
ctorok régi tanácsa (claustro de doctores) eltűnt, csak a ta-
nárok testülete maradt. Azon gondolkodtak, hogy a tudori 
rang osztását Madridnak tartsák fönn ; de ezen igaztalan 
egyedáruság nem létesült. Tudoraiig lesz 10 — 12 évenkint; 
noha a fokozat ünnepélyei nagy látványosságokkal tar-
tatnak. Madridban mindenféle tanintézetek egyesitettek az 

egyetemen. Mindannyiak élén a rector áll; de mivel azok 
számosak, közel 200 tanárból álló egyetemi tanács alakul, A 
tanulók száma néha 8000-re is felrúg. Szerencsére e hadse-
reg ritkán van együtt. Hittanhallgatók közel 100 vannak, a 
physicomathematicus tudományokat 100, gyógyszerészetet 
400, orvostant 700 hallgatják. A bölcsészeti, vagy is mint 
mondják literarius kar hallgatóit más karokból kapja, és a 
tanulmányokat itt kötelezőkké kellett tenni, máskint nem 
lett volna tanuló, ami nem is leendett kár, mert minden rosz 
egyetemünkbe ezen csatornán át jutott. Tanárai között van 
Castellar, és mások, kik politikát keresztül-kasul és minden 
áron űznek. A jogikar két osztályt képez, a világi s egyházi 
jog, és az administratio jog osztályait. A egyh. jog egykor 
különváltan létezett , kara 1843-ban oszlatott fel. Belőle 
csak két cursus maradt, hol szükségből annyit tanulnak, 
amennyi épen kell az egyházi biróság előtti ügyködésre. A 
közigazgatási osztály a másik osztálylyal mindig ellenkezik. 
A régibb jogtanárok conservatively katholikusok, és pedig 
lelkesek, az uj osztály tanárai liberalisak, a cultus feltétlen 
szabadságának barátai, s az egyház ellenségei. O'Donnel 
minister Castellar urnák tanári székébe viszszahelyezését 
elrendelvén, az egyetemnek a püspökséggeli szakadását 
teljessé tette. Ezérti felelősség nagy részben az okt. ügyi 
tanácsra háromlik. A harcz 3 év óta folyik. Kívülről beho-
zott rosz könyvek tankönyvek gyanánt Szolgálnak. A püs-
pökök panaszolkodtak, de nem hallgattak reájuk. Az egye-
tem, mely szegény szellemi termékekben, ehelyett politikát 
üz, ami jó gyümölcsöket nem teremhet. 

VEGYESEK. 
A magyar szentírásnak utolsó füzete e napokban osz-

tatik szét a szent-István-társulati tagok között. Ezen füzet 
az uj testamentomi könyveket hozza, a vasár- es ünnepna-
pokra szóló szentirási szakaszok kijei élésé vei. Evvel fejez-
tetik be tehát a nagy mü, evvel , teljesedik a magyarországi 
kath. egyház forró óhajtása. Áldottak a nevek, a férfiak, 
kiknek közreműködésével e munka létre jött. Jézustársa-
sága hálát ad az Istennek, hogy egyik tagjának munkája, 
Káldi fordítása, 260 év múlva nyelvünk mai tökélyének 
megfelelőleg, s amit eddig nem birt, apostoli jóváhagyás te-
kintélyével jelent meg, s századok fognak múlni, mig u j 
munka alá fog vétethetni. Főt. Tárkányi Béla, jelenleg 
egyeki plébános, mindnyájunk legszerencsésebbike, kit az 
isteni gondviselés e munkára választott. Szerény de lan-
kadni nem tudó munkásságával nevének posuit monumentum 
aere perennius. Mit azonban egy elme soha nem szülhet, 
mások közbejövő munkája megtesz, hogy a kivánt tökély-
hez lehetőleg közeledjék: az átvizsgálás fárasztó munkáját 
nm. Lonovics József érsek, Fábry Ignácz, Csajághy Ká-
roly, Szenczy Ferencz, Viber József püspökök tették, ezek-
nek neveit is hálával fogja emlegetni a kath. magyar világ. 
Nm. s f t Bartakovics Béla ur pedig, Egernek nagy nevü 
érseke, supremam laboris coronam fert, aki az egész válla-
latot kezdeményezte, s megáldatott az Istentöl, hogy bevé-
gezhesse. E füzet első lapjain atyai szavakkal mutatja be e 
fordítási munkát. Előadván az érdemben tett előbbi munká-
kat, igy ir : „A fönemlitett nemzeti zsinat határozatának 
teljesítéséhez ohajtottam tehát járulni, midőn Káldi fordítá-
sának uj átdolgozását rendeltem el. E munkával Tárkányi 
Béla József egri áldozópapot, egykor t i tkáromat, most 
egyeki plébánost és a m. akadémiai lev. tagot biztam meg, 
kinek egyházirodalmi működése alapos reményt nyújtott 
ahoz, hogy megbizásomnak s a magyar közönség várakozá-
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sának képes lesz megfelelni. Ezen átdolgozásnál különös 
figyelembe vétetett, mit a pozsonyi zsinat atyáinak egyike 
oly találólag mondott, t. i. hogy Káldi fordítását ugy kell 
átvizsgálni és megigazítani, mikép azt maga Káldi tenné, ha 
most élne. De emellett nem volt szabad, nem is szükség e 
tiszeletre méltó régiséget legújabb divatú mintába önteni, s 
az Isten igéjének fölséges, egyszerű modorát keresett pipe-
rével átalakítani; mert van a szentirás keleti, patriarchalis 
szólásmódjában bizonyos erő, melyre sokkal nagyobb szük-
ségünk van, mint a fülkecsegtető, keresett szavakra. Ezen 
elv volt irányadó a jelen átdolgozásnál." Megemlítvén az 
átvizsgáló főpapok munkáját, és a szentatyának jóváhagyá-
sát, igy szól ő nmltsága : „Áldozópapságom ifjabbkori élmé-
nyeinek egyik legédesebbje azon szerencse, melynélfogva a 
pozsonyi zsinat tanácskozásainak, s igy a szentírási fordítás 
ügyében hozott határozatának is személyes tanuja lehettem. 
Hálát adok Istennek, hogy most, midőn félszázados áldozó-
papságom ünnepét megtartanom engedte, a többször érintett 
zsinati határozat foganatosításához némileg járulhattam." 
Eger adta a fordítás kijavitóját ; Eger a kijavítás egyik 
legmunkásabb átvizsgálóját ; Eger bírja a fordítás kiadóját, 
Eger adta a nyomtatást is. 

Megjelent „A szent-István-társulat XVI közgyűlésé-
nek jegyzökönyve 1865-ik évre," 170 lap. Tartalmát képe-
zik : a nagygyűlés jegyzőkönyve, a társulati hivatalnokok 
jelentése, a könyvüzlet forgalma, a társulat által ajándéko-
zott könyvek, a társulat javára tett uj adományok, a társu-
lati lapok állása. A könyvforgalom 290,110 könyvre és 
30,975 képre terjed, melyek közöl a társulat ügynökségéből 
168,201 könyv és 26,535 kép adatott el, könyvárusi uton pe-
dig csak 56,332 könyv és 4440 kép, tehát háromszor keve-
sebb, am' arra mutat, hogy a tagok inkább szeretnek egye-
nesen az ügynökséghez fordulni megrendeléseikkel, sem-
mint a könyvárushoz. A ,Kath.- Néplap' mult évben 1627 
számban, jelen évben 2016 számban adatott el, a gyarapodás 
189 előfizető. A ,Kath. Christ' mult évben 475, ez évben 
452 előfizetőt mutat mind a két félévre. Az ezen lapok ki-
állítási költsége mult évben tett 5968 fr. 66 kr. ; ez évben 
octoberig tett 4683 fr. 67. — Alapító tagok vannak 264-en, 
kik közöl 64 meghalt. Ennek 26,400 frt. az alaptőkéje, mely 
az előbbi igazgatás alatt folyóvá tétetve majdnem egészen 
elfolyt, most visszaállittatik. A rendes tagokat vidékek sze-

rint találjuk besorozva, minden vidéken egy tiszteletbeli 
tag alatt, ki a tagok pénzeit beszedi, felküldi, a könyveket 
pedig kiosztja. Függelék gyanánt állnak a jelentésnél a tár-
sulatnak a nm. m. kir. helyt, tanács által 1865 oct. 28-án 
megerősített szabályai. 

A „Sürgöny" nem-hivatalos részéből a következő köz-
leményt veszszük át : O cs. kir. apostoli Felsége m. hó 24-
ről kelt legf. elhatározásával a fennállott magyar királyi 
alapitványi ügyigazgatóság visszaállítását legkegy. megen-
gedni méltóztatott. A m. kir. helytartótanács — mint hall-
juk — már utasítva is lőn, hogy addig is, mig az alapitványi 
ügyigazgatóság személyzetének végleges szervezése a kine-
vezendő ügyigazgató közbejöttével megállapittathatnék, az 
ügyigazgatói állomás betöltése iránti szabályszerű javaslatát 
mielőbb megtegye. Hogy az alapitványi javak országos je-
lentőségű rendeltetése, s az alapítványok jövedelmeiből fe-
dezendő szükségletek mindinkább tapasztalható növekedése 
is — az ujabb időben lényegesen változott gazdászati és ter-
mény-értékesitési viszonyoknak megfelelő oly kezelési rend-
szer alkalmazását teszi szükségessé, mely által ezen, jelen-
ben .aránylag csekélyebb hasznot hajtó nagy terjedelmű ja-
vak kedvezőbb jövedelmeztetése tartósan és maradandóan 
biztosíttathatnék, — ez alig lehet kétséges ; valamint bizo-
nyos az is, hogy e czél csak akkint lenne elérhető, ha az 
ujabb kor kívánalmainak megfelelő gazdászati elveknek e 
kezelés minden ágazatábani rendszeres alkalmazása továbbra 
nem halasztatik. — E szempontból tehát örvendetes hala-
dáskint üdvözölhető azon körülmény is, hogy a nm. országos 
főkormányszék egyszersmind felhivatott, mikint az alapit-
ványi javak minél czélszerübb kezelésével összefüggő áta-
lános és különös helyi viszonyokat — gyakorlati tapaszta-
latok által kitűnő alkalmas szakférfiak, illetőleg a magyar 
gazdasági egylet esetleges meghallgatása mellett — komoly 
fontolóra vévén : az emiitett javak okszerű kezelési rend-
szerére, annak hatályos ellenőrzésére, a kezelési személyzet 
szervezésére és javadalmazására, s a kezeléssel kapcsolatos 
minden lényeges mellékkörülményekre is kiterjesztendő és 
kellőleg indokolt szabatos, véleményes javaslatait, — figye-
lemmel az e részben meglévő adatokra, — az ügy különö-
sen sürgős voltánál fogva is, a legrövidebb idő alatt felter-
jeszsze. 

Előfizetési fölhívás. 
Voltak, vannak kegyes pártfogóink, kik csekély munkánkkal, a mi saját szándékunk alatti ér-

tékben kiállított lapunkat nemcsak magok becses személyére, hanem mások számára is kegyesek meg-
rendelni: mikor az előfizetésből azok maradnak el, kiket tiszteletünk hí meg lapunkhoz, jól esik, ha az 
Isten gondviseléséből mások pótolják a hiányt. I ly pártfogókat nemcsak a püspöki rendből, vagy kanonok 
m. t. urakból, hanem plébánosokból, sőt káplányokból is néhányat tisztelünk. Legyen szabad ezúttal 
nekik összesen és egyenkint hálát mondani, és e pártfogást továbbra is kikérni. Nem mást akarunk, mint 
munkálkodhatni, s tudja kiki, mily czélra. Nem akadályoztatunk kimondani, hogy pártfogásra szüksé-
günk vagyon. Azon jó lelkipásztorok, különösen, ami oly nagy örömmel tölt el, azon fiatal testvéreink, 
kik káplán név alatt harczosai a jó Istennek, kiknek fiatal kebleik oly magasan lángolnak, oly nagyon 
buzognak, fogadják testvéri üdvözletünket, meghívásunkat. Lapunkat folytatjuk az eddigi szellemben, ha-
bár ami nem csuda lesz, töredező erővel; előfizetést nyitunk egész évre 10 fr. 50 kr., félévre 5 fr. 25 kr. o. é. 

Palásthy Pál. 
Lipótutcza 19 szám. 
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Pesten, december 16-án. 49 II. Félév. 1865 

TARTALOM : Filii matris meae pugnaverunt contra 
me. — A szentatya válasza a zágrábi főmegyei papság hó-
dolati föliratára. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Filii matris meae piignavcrmit 
contra me. 

A nemzet nagy kárára ideje korán elhunyt 
gróf Dessewfíy Aurél lángeszű államférfiunk poli-
tikai alapelveit is félreismeri a ,25 év' irója. I gy 
például azt irja, hogy Dessewfíy „ellenszenvvel 
viseltetett a megyei hatóság iránt, melyet központo-
sítási eszméivel ostromolt ; egy szabadelvű absolu-
tismusra irányulván elvei." Pedig utóbb maga idézi 
Dessewfíy Aurél gróf eme szavait: „Alkotmányunk 
természeténél s politikai állásunknál fogva, mindaz 
nálunk gyenge alapon nyugszik, mi sarkpontját 
nem a megyékben találja, vagy szerkezetökbe m a -
gát bele nem illesztheti." *) A nemes gróf ily világo-
san szóló nyilatkozata mellett, mikint tulajdonithat 
neki centralisticus törekvéseket? Ámde azt mondja 
a ,25 év' irója, hogy a dicsö'ült gróf „a megyék 
autonómiáját gáncsolta."2) S váljon mivel bizonyítja 
be szerző'ezen gáncsát? azzal-e, hogy mindolyan 
ő általa sem helyeselt visszaéléseket, és a törvény-
hozás körébe vágó tiílk apásokat hoz fel a gróf ira-
taiból, melyekért ő a megyéket méltán gáncsolta, 
és illetőleg statutárius jogaik határai közé szoríttatni 
kívánta? Hogy a nemes gróf mennyire szerette a 
megyei autonomiát, és mennyire törekvék ezt fen-
tartani, határozottan kijelentette érzületét ez iránt 
az általa egykor szerkesztett ,Világ' czimü hirlap-
ban, midőn a többek közt irá: „A megyék munici-
pális jogai alkotmányunk alapját, nemzetiségünk 
kezességét teszik, annyira : hogy mig megyei szer-
kezetünk megmarad, érjen bármi csapás bennün-
ket, alkotmányunkat ismét visszaszerezhetjük." Ezer 
más tekintetet mellőzve, ez egy elég arra, hogy min-

») II. 68—72. 
») II . 74. 

den magyar országfi ezen kincsnek megőrzését te-
gye politikai „credó"jának elő ágazatává." 

Számtalanszor önmagának ellent mondva, gróf 
Reviczky, a néhai jeles cancellár kormányférfiui jel-
lemét is majd dicsérőleg, majd meg gáncsolólag vá-
zolja. „Reviczky (gróf) — úgymond — az uralkodó 
iránti ragaszkodásával élénk hazafiúi érzelmeket 
egyesitve magában, lehetőleg hasznossá igyekezett 
válni hazájának." De utóbb már igy ir felőle : „A-
helyett, hogy Reviczky a magyar érdekek tekinte-
tében kedvező irányt alapitott volna meg a kabinet-
ben, maga szivta be az osztrák bureaucratia szelle-
mét, azéval a maga eljárását azonosította, és praesi-
diális leveleivel az alkotmányos megyei önkormány-
zatba avatkozva, a titkos rendőrséget a megyékben 
még inkább kifejtette, a kényuralomnak válván esz-
közévé. A gyökeres reformok iránt is kevés hajla-
mot tanusita." Majd meg igy tünteti föl : „Reviczky 
nemzetisége élénk érzetét minden alkalommal, min-
den viszonyok közt nyiltan, mintegy homlokán ki-
fejezve, tanusitá. Büszke volt reá, hogy magyar ; s 
hol nemzetének méltósága, becsülete, s a monarchia 
államösszegében való sulyja forog vala fenn : ott 
annak senki sem lehetett volna valóbb, méltóságtel-
jesebb képviselője, szilárdabb ügyvéde, mint ő vala. 
És habár nem birt is a kabinetben túlsúlyt szerezni 
a magyar érdekeknek, mint ezt sok magyar hazafi, 
az 1825-i országgyűlést követő években remélli vala : 
mégis számtalanszor egy némi előnyt vivott ki a 
magyar ügyeknek; egy némi csapást, egy némi 
hátratételt háritott el azoktól. Sok volt már az is, 
hogy az 1811 —1825 közti kényuralom után oly 
rendesen mozgásba hozta az alkotmányos életmű-
ködést, oly reményteljesen megindította a nemzeti 
reform s átalakulás ügyét." Reviczky valójában szá-
mos bizonyítványát adá a maga hazafias érzelmei-
nek. „Ugyan azért senki sem tagadhatta, hogy oly 
erélyes, hazafias érzelmű cancellára rég nem volt 
az országnak, mint a határozott, hazafias jellemű, 
szabadelvű, legalább alkotmányos hajlamú Revicz-
k y ki mindaddig nem veszté el a bizalmat, mig 
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ki nem világlott, hogy a bécsi kormányrendszere erő-
sebb mint ő, s az által kezei kötve vannak a nemzet 
kivánatainak teljesítésében."3) De ha igy, mikint 
vesztheté el a bizalmat, miután ő, tó'le telhetőleg 
mindent elkövetett, hogy a monarchia államössze-
gében az ország súlya méltóságteljesen képviseltes-
sék? íme mily ellentétes szinben mutatja föl gr. 
Reviczkyt, kinek egyébiránt még holta utánisáldas-
sék dicső emléke ! 

A ,legnagyobb magyar ' szenvedélyes vetély-
társának rajzátadván, élethiven mondja felőle, hogy 
„az elválasztó pillanatokban, a higgadt megfontolás 
helyét kedélyében lázas izgatottság váltotta föl, 
mely őt szélsőségekre ragadta. Hiányzék benne az 
emberismeret, és ott is sokszor ábrándtól, pliantasiá-
tól vezetteték, hol szigorú valóságra, meztelen tény-
legességre, s az ész hideg, nyugodt megfontolására 
van szükség. Megvolt benne az uralkodási hajlam, 
a kielégithetlen l i i rvágy, elolthatlan népszerűség 
szomja. Szerénytelensége — s fensőbbségi igényei-
nélfogva egyedül, s mindig és mindenek felettakart, 
tündökleni; és a népszerűséget sokkal inkább bál-
ványozta, mintsem hogy egy hajszálnyit is eltérni 
akart volna a szélsőségeken járó rádikál iránytól." 
Végre pedig röviden imigy jellemzi az 1848-i pénz-
ügyministert : „Elég legyen itt — igy szól — csak 
annyit mondanunk, hogy lia a bölcs férfiú, az eszé-
lyes, mérsékelt ember képes az államot legjobban 
vezetni; az enthusiasta az, ki azt újjáalakíthatja, 
megifjithatja vagy — tönkre teszi." De hogy aztán 
azon enthusiasta, mikint léphetett ki (1840) a bör-
tönből, — Horváth szerint — mint teljesen fölké-
szült államférfi, mikint láthat jellemrajzolója benne 
statusférfiui tapintatot? ez persze azon sok ellenmon-
dások és inconvenientiák közé tartozik, melyektől a 
.25 év' csak ugy hemzseg:*) 

Igy például : a magyar törvényhozás eljárását 
a horvátokkal szemben majd gáncsolja, majd meg 
igazolja. „A buzgalommal — mond — a horvát 
nemzetiség iránt könnyen megfért volna Magyaror-
szág alkotmányos nemzetiségének tisztelete ; (igaz) 
mely a horvátoktól a belőle reájok háramlott jogok-
s jótéteményekért nem kivánt egyebet, minthogy a 
közös törvényhozásban, s azon érintkezésekben, me-
lyek a tartomány s az anyaország közt léteztek, a 
latin helyett a magyar nyelvet használják." Utóbb 
azonban (ugyan azon időszakra, 1843-ra vonatkozó-
lag) már gáncsolja, hogy szerinte a magyar nyelv-
~ 5)17186, 3 1 7 ) 449, 450, 228. 483. II . 284. 

*) L. II. köt. 589, 393, 552, 632, 636, 54, 631. 

törvény a horvátokra is, mennyiben Magyarország-
gal érintkeznek, kiterjesztetett. De csak is azon érte-
lemben ám — mikint már fönnebb megjegyzém — 
hogy az 184 %-i magyar nyelvről szóló 2-ik tör-
vény 7-ik és 8-ik §. szerint, „a kapcsolt részekbeli 
törvényhatóságok a magyarországi törvényhatósá-
goknak magyar — ezek pedig a kapcsolt részekbeli 
törvényhatóságoknak latin nyelven irt leveleiket is 
fogadják el, tárgyalják és azokat illő válaszszal lás-
sák el," és hogy: az „országgyűlési nyelv ezentúl 
kirekesztőleg a magyar leszen, egyedül a kapcsolt 
részek követeinek engedtetvén meg : hogy azon 
esetben, lia a magyar nyelvben jártasok nem lenné-
nek, a közelebbi hat évek alatt tartandó országgyű-
léseken szavazataikat latin nyelven is kijelenthes-
sék." 5) „Mily sérelmesnek tartotta volna — mond — 
magára magyar nemzet.ha — föltéve (csak hogy e föl-
tevés alaptalan) hogy oly jogi viszonyban áll Ausz-
triával, mint Horvátország velünk, — a német téte-
tik nálunk a kölcsönös érintkezés nyelvévé !" 

Az 1848-i horvát separatisticus mozgalmakról 
szóltában mindazáltal ismét visszatér előbbi vélemé-
nyéhez, mondván : „ki fogja józanul állithatni, hogy 
a horvát nyelvnek és nemzetiségnek elnyomására 
vált volna, hogy a Magyarországgali érintkezések-
ben, s a közös országgyűlésen a latin nyelv helyett, 
mit eddig használt, (itt már nem emlékezik reá, hogy 
az szerinte az 1843 — 1844-ki országgyűlésen hozott 
és szentesitett törvény állitólagos értelmében ma-
gyarul köteleztettek a horvát követek beszélni ; de 
az való-igaz, hogy a horvátországi 1847-i tartomá-
nyi gyűlés által oda is utasíttattak, hogy a magyar 
nyelvet használják fölszólalásaik alkalmával) ezen-
túl a magyart köteleztetett használni ?" De minde-
mellett helyesen gáncsolja az országos karokat és 
rendeket, (csakhogy utóbb ismét mentegeti őket), 
hogy 1847-ben Horvátország beligazgatásában a 
gyakorlatban lévő latint hagyták meg hivatalos nyel-
vül, elég szükkeblüleg nem engedvén meg a horvá-
toknak, hogy tartományuk keblében a magok nyel-
vét tegyék, mikint óhajták vala, az igazgatás közlö-
nyévé. 1848-ban ugyan beleegyezék azon kivánsá-

5) L. Magyarország sarkalatos törvényei, „államjogi 
fejlődése" gr. Széchenyi István hagyományaiból, 88—89. 
A „Religio" 1865, II. 43 sz. 337 Horváth Mihály történeti 
müvét ismertetvén, ott hol Horvátországra nézve a nyelv-
viszonyokról van szó, ezen passus „Pedig fönnebb a 212 
oldalon ama javaslatot, már mint szentesitett törvényt, ne-
vezetesen annak 6-ik pontját közli," az 5-iknek kell vala 
állania. — D. 
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gukba (egy hónap eltelte után) az országgyűlés, de már 
későn !...®) 

H. M.-nak van egy sajátszerű, eddigelé hallatlan felfödö-
zése. „A végzés — igy adja azt elő — a főtáblánál eddigelé 
(1833-ig) nem a szavazatok száma, hauem súlya szerint ala-
kult; s nagy idő óta nem volt arra példa, hogy a szavaza-
tok valamely kérdésben megszámláltattak volna." A nádor 
azonban (ki pedig soha szem elől nem tévesztette a ,quid 
juris 't) „a közönség nagy örömére, most (az 1833-i ország-
gyűlésen, a vallási kérdésben) a független főrendek szavait 
is számba vette."7) Utóbb azonban erről ismét megfeled-
kezve azt állitja (az 183%-i országgyűlés után), hogy „az 
elnöklő nádor a szavazatokat régi szokás szerint (?) nem 
számította, hanem mérlegelte, s mindig (?) a fölszólamlott 
zászlósok, s főispánok véleménye szerint mondta ki a tábla 
végzését." Az 1839-i országgyűlésre nézve pedig már ugy 
nyilatkozik, hogy „annak folytában jött vala szokásba, mi 
aztán még nagyobb mértékben gyakoroltaték, hogy a kor-
mány némely kérdésben a vitatás idejére, több oly vidéken 
lakó szegény regalistát (tehát hivatali méltóságon kívülit) 
csődített be, s látott el napi dijjal, kik vagyontalanságuk 
miatt (rendesen) nem voltak jelen a törvényhozás székhe-
lyén." Ha állítólag ez volt az eset, nem azt bizonyitja-e, 
hogy a főrendeknél rangkülönbség nélkül mindenkinek sza-
VclZcitcl számba is vétetett ? Azonban mindannak ellenére is 
újból azt vitatja a 25 év t. irója, hogy „a nádor azért nem 
volt pártolója (és pedig ugyanazon 1839-i országgyű-
lésen) az indítványozott főrendi naplónak, mivel a szo-
kást, mely szerint a szavazatokat nem számitá , hanem 
csak mérlegeié, folytatni többé nem lehetett."8) Nem hoz-
za-e ezáltal az egyébiránt általa is méltán dicsőített, va-
lójában halhatlan emlékű nádort a cseleskedő machiave-
lismus gyanújába ? A nagynevű boldogult főherczeg nádor-
nak, (ki az idők minden változásai közt közvetítői dicső 
tisztének oly bölcsen megfelelni szivvel lélekkel a nemzet 
javára igyekezett) nincs szüksége a ,25 év' Írójának azon 
költött dicséretére sem, miszerint mondja: „a nemzet hálá-
já t érdemié ki a nádor 1831-ben az által is, hogy az orszá-
gos bizottmányok, reformmunkálatainak az udvari szándékok 
ellenére (?) oly nyilvánosságot szerezvén, a reformügynek 
jelentékeny szolgálatot tett" és, hogy az ország nádora azon 
munkálatok kinyomatása és a törvényhatóságoknak lett 
megküldése által a Reviczky cancellárrali feszültségét öreg-
bité. Hisz fönnebb maga a szerző bizonyítja, mikint „az ud-
var az 1830-i országgyűlés idején, Európa azon kori lázas 
állapotában (a franczia forradalmi mozgalmak miatt) huza-
mos tanácskozásokat igénylő tárgyat nem akarván fölvé-
tetni, mindjárt a meghívó levelekben kijelenté: hogy miután 
a reformmunkálatok kidolgozása végett kiküldött országos 
bizottmányok munkálatai, a követeknek adandó utasítás vé-
gett, különben is előleg a megyék által tárgyalandók, s még 
kinyomatásra várnak : azokat a jövő országgyűlésre ha-
lasztja."9) 

A ,25 év' irója mikint vázolja a főrendek és conserva-

6) I I . 546. L. II . 105. 215. 686. 212. 544. 697. és 503. 
') 1.321. 
8) I. 321. 541. 580. 589. 
8) I. 498. 263. 220. 

tivek eljárását a reform és egyéb alkotmányos kérdésekkel 
szemben ? Ugy, hogy őket a haladás makacs ellenzőiül mu-
tatja be olvasóinak, de a nélkül, hogy egyszersmind érveiket 
is előadná, melyekre támaszkodva, egyben másban az ellen-
zék, illetőleg az alsó-tábla üzeneteit, azonnal, föltétlenül el 
nem fogadák. „A főrendek nagy többsége — mond —majd -
nem minden kérdésben a kormánytól vette irányát" az 
183% országgyűlésen. 10) Ezen országgyűlésen kívánták a 
rendek az 1791-i 26-ik törvény ama czikkelyét eltörleni, 
mely szerint Horvátországból a protestánsok kizárattak. „A 
horvát követek — ugy mond — tartományuk municipális 
jogaira támaszkodva (a fennebb érintett országos törvényre 
inkább) nagy hévvel ellenzék a szabadelvű törvényt (csak 
törvényjavaslatot ; aztán nem furcsa szabadelvüség-e a ház-
tulajdonos akarat ja ellenére valakit lakóul rá erőszakolni ?) 
azt kívánván, bizná a törvényhozás ama (1791-i 26 törv.) 
tilalom megszüntetését magokra a horvátokra, s az idő szel-
lemére. A horvát papság, s annak zsoldjában (?) izgatók 
azonban a közvéleményt e vallási kérdésben a magok ré-
szére nyerni törekedve, azt akarák elhitetni — mond — 
mintha a vallási kérdésben, csak azt czélozná a törvényho-
zás, hogy az ott megtelepülendő magyar protestánsok által 
a horvát nyelvre s nemzetiségre nyomás gyakoroltassék. 
Részben e forrásból származott aztán — ugy mond — azon 
élénk nemzetiségi harcz, (kár volt tehát azon forrást meg-
nyitni) melynek gyümölcsei 1848-ban mind a két félre oly 
keserűekké váltanak. A főrendü tábla e törvényjavaslatot 
is (teszi hozzá eléggé logicátlanul) makacsul ellenzé." n ) 
Nem-e inkább bölcs előrelátással ? „Oly önzö s elfogult vala 
főneme8ségünk nagy része, (ugyanazon 1832/6 országgyűlé-
sen) hogy nem kételkedett — mond — még a nemzeti füg-
getlenséget is áruba adni, hűbéri jogai — s kiváltságainak 
megtartásaért, s a democrat irányú reform meghiúsításáért." 
„A közönség ellenkező túlságba esvén, a főrendü osztálynak 
még hazafiságát, nemzeti érzetét is kétségbe kezdte vonni."12) 
Nem-e méltán, ha azon súlyos vádra magát méltóvá tette 
volna? Az 1839-i országgyűlés rajzában pedig ezt i r j a : „A 
conservativek, kik eddigelé merő negatióból (?) indultak ki, 
s a kormány puszta eszközei voltak, függetlenebb állásra 
törekedvén (Dessewffy Aurél vezérlete alatt), a kormánynyal 
ugyan szövetségben, de önálló elvek szerint kívántak föl-
lépni. Az országbíró a zászlósokkal és püspökökkel e párt-
hoz, bár különben rendesen vele szavazott, mégsem tarto-
zott, annak tanácskozásaiban nem vévén részt." (Vele sza-
vazott, és még sem tartozott? !) Amazok — mond — t. i. az 
országbíró, zászlósok és püspökök e gyűlés alatt is a nádor 
intéseitől maradtak függésben, (hogyan ? ha rendesen azon 
önállólag működő conservativ párttal szavaztak) ki, eddig 
korlátlan hatalommal igazgatta a készséges engedelmességü 
kormánypártot ; most azonban többször kénytelen lőn ta-
pasztalni, hogy az uj conservativ párt saját nézete szerint 
intézi lépteit." 13) Hogyan mondhatja tehát mind ennek 
ellenére, és pedig ugyan azon 1839-i országgyűlésre vonat-

, 0) I. 301. 
" ) I . 3 2 9 - 3 3 0 . 
" ) I . 457—459. 
1S) I. 561. 564. 562. 
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kozva, hogy „a zászlósok, főispánok, és püspökök a legtöbb 
kérdésben a kormány positiv utasítását követték, egyebek-
ben pedig, mik iránt Bécs közönyösséget mutatott, nem min-
dig a bon java, hanem az önhaszon, a hűbéri kiváltságokhoz 
való önzésteljes ragaszkodás határozta meg irányukat . Min-
denben egy ösvényen j á r t velők — jegyzi meg — a ko r -
mánytól egyébiránt nem függő, szabad főrendek többsége, 
k ik hogy a kiváltságaikat fenyegető reformoktól menekül-
hessenek, előjogaik birtokában megvédessenek, a kormány 
kar ja iba vetették magukat, s annak nem egyszer a hon ér-
dekeinek ellenére, öuállástalan eszközeivé alacsonyodtak." 
Mikint mondhatja a szerző ezután (föltéve, hogy azon haza-
ellenes irány valóságon alapszik) azon terjedni kezdő néze-
tet balvéleménynek, miszerint ki kormány-hivatalt visel, az 
hazafiságát áruba bocsátotta ? 1 a) Es ha az 1839-i ország-
gyűlésen a conservativ párt önálló elvek szerint föllépve, 
melyek a szükséges reformokat, bár mérsékeltebb irányban, 
terjedelemben, —mikin t szerző is elismeri —„szintén igény-
lik vala, igen sokat nyert erkölcsi erejében," , à ) mikint állit-
hatja, hogy az ellenzék, vagy inkább a nemzet (mert ezen 
elnevezést érdemli meg az, jegyzi meg, hasonlithatlan nagy 
többsége (?) miatt) l á tván: mily béklyót veret lábaira a kor-
mány (a reformokat szerinte a kormány, a szabadság és 
nemzeti függetlenség rovására szándékozván végrehaj tani) 
az önmaga által kezdeményezett haladásban (az 1844-i or-
szággyűlésen) a felsőháznál többségben lévő conservativ 
mágnások, főpapok és hivatalnokok által : a maga súlyát a 
főrendi töredékek (hisz előbb többséget emiitett) s a kormány 
irányában nevelendő, a népképviselet életbeléptetését kezdé 
sürgetni." 16) Nem különben ha „a magas aristocratia is re-
formot, a szabadelvüekétöl módban s irányban ugyan külön-
bözőt, de még is tényleges, a privilégiumok, s előjogok áldo-
zatával járó reformot tűzött ki 1846-ban programmja élére ; 
— mikint a szerző is bevall ja; és lia a conservativek is a 
szabadabb szellem, szabadabb elvek vallása által remélvén 
többséget nyerhetni, utasításaik számos pontjait 1847-ben 
az ellenzéktől sajátí tották el (?) s mintegy elpörölni látszanak 
tőlök a reform-kérdéseket; 17) mikint lehetnének a főrendek 
leguagyobb részben, és átalában a conservativek a haladás, 
az alkotmányos fejlődés oly makacs ellenzői? Hisz maga a 
szerző teszi a vallomást,, mikint, miután a reformok korszaka, 
az 1825-i országgyűléssel megnyílt, a haladás, melyet a nem-
zet az utólsó 25 év alatt tett, nagyobb vala, mint összes tör-
ténetünk bármely korszakában. Es ha e haladásnak az el-
hunyt nádor vala egyik leghívebb, legbuzgóbb ápolója, l s ) 
mikint a szerző észreveszi ; és ha ő szerinte az országbíró, 
a zászlósok és püspökök a nádor intésétől függtek, ki a ha-
ladásnak oly hü és buzgó ápolója vala, mikint verethetett a 
kormány béklyót a nemzet lábaira, a felsőháznál többségben 
lévő conservativ mágnások, főpapok és hivatalnokok á l t a l ? 
mikint fennebb a ,25 év' irója állitá. S ehe lyü t t ismét eszébe 
ju tnak e sorok írójának, legnagyobb magyarunknak a fön-
nebbiek által is igazolt ama szavai, melyek folytán méltó 

l 4 ) I . 544. 545. 551. 
, s ) I . 566. 

II . 2 6 7 - 2 6 5 . 
" ) II . 402. 504. 
'») II . 709. 420. 

indignatióval mondja : „Én egy conservativ részéről sem 
hallottam soha is, az egyetemes ellenzéki testületre kiáltani 
anathemát, midőn nem egy ellenzéki, az egész conservativ 
párt iakra, toties quoties, mint mindannyi megvesztegetett 
hazaárulókra, nem átall ,in Bausch und Bogen' szórni ki-
gyót-békát; mi oly méltatlanság, melyet valóban még gyer-
mekeknek sem bocsáthatni meg, de egyedül őrülteknek néz-
hetni el. Ne gyöngítsük, ne rontsuk — mond — hitelünket 
valóban ne. Mert hiszen, ha nem vagyunk is egyvéleményüek, 
magyarok maradunk azért mégis mindnyájan, mit soha sem 
kellene felednünk." 19) Azonban a ,25 év' t. irója e bölcs ér-
telmet feledi ; feledi, hogy a conservativeknek sem vala más 
ideáljuk (Desseffy Aurel grófnak önmagára alkalmazott eme 
szavaival élve) mint „a hazának lehető legnagyobb boldog-
sága ; e hazának, melyet szeretni nem csupán kötelesség, 
de nem is érdem; hanem minden nemesebb kebelre, oly er-
kölcsi kénytelenség, melytől épen ugy nem válhatik meg, 
mint önmagától." (Magyar szónokok és status-férfiak könyve 
274) De feledi azt is, hogy valamint „az ősök iránti méltá-
nyos kegyelet, — mikint egy jeles iró észreveszi — a nem-
zetek boldogságának nem utólsó tényezője; („dixeris ingra-
tum, dixeris omne malum") ugy szintén azon nemzedéknek 
is, mely kegyetlen tud lenni ősei iránt, nincs joga, jobb 
sorsra számolni utódai irányában." (Vége köv. ) 

Devics József. 

A szentatya válasza a zágrábi foincgyci papság hódolati 
föliratára. 

P I U S P P . I X . 

Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictio-
nem. Nuper ad Nos venerunt obsequentissimae, et amantis-
simae tuae litterare die 25. mensis septembris vertente hoc 
anno datae. Eisdem autem significas, dilecte fili Noster, egre-
gios singularis erga Nos, et hanc apostolicam Sedem fidei, 
amoris, et reverentiae sensus, quos iste tuus clerus expri-
mere summopere est gloriatus, cum in seminarii tui aedibus 
eodem mense septembri spiritualibus exercitiis operám dedit. 
Atque eisdem etiam litteris exponis, quanto in dolore ipse 
clerus versetur ob gravissimas Nostras amaritudines a Dei 
hominumque hostibus excitatas, qui acerrimum catholicae 
Ecclesiae, huic apostolicae Sedi, Nobisque bellum nefariis 
quibusque módis inferre, ac j u ra omnia divina ac humana 
conculcare non desinunt, et quo studio idem clerus sit incen-
sus ad maximas Nostras, et sanctae hujus Sedis sublevandas 
angustias. Equidem hujusmodi declarationes non mediocre 
Nobis attuleruiit solatium, ac vehementer optamus, ut id ipsi 
clero manifestes, eumque certiorem facias de gratissimi animi 
Nostri seusibu8, deque apostolica benedictione, quam ipsi 
amanter impertimur. E a porro spe nitimur fore, ut clerus 
idem te duce, suae vocationis semper memor velit hisce prae-
sertim luctuosissimis temporibus quotidie magis omni cura 
studioque proprii ministerii munia naviter, scienter, sancte-
que obire, in animarum salutem procurandam incumbere, et 
catholicae Ecclesiae causam strenue defendere, atque adver-
sarioi'um insidias, errores detegere, refeilere, et impetus 
frangere. Hanc autem occasionem libentissimo animo ample-

19) Politikai programia-töredékek, 148. 



ctimur, ut iterum testari et confirmare possimus praecipuam 
Nostram in te benevolentiam. Cujus quoque certisissimum 
pignus esse volumus apostolicam benedictionem, quam effuso 
cordis affectu tibi ipsi, dilecte fili Noster, cunctisque clericis 
laicisque íidelibus tuae vigilantiae commissis peramanter im-
pertimus. Datum Romae apud sanctum Petrum die 6. novein-
bris anno 1865. Pontificatus Nostri anno vicesimo 

P IUS PP. IX. 
CZ. K—L.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. ap. kir. Fölsége Simor János győri püspököt valóságos belső 

titkos tanácsosnak legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

PEST, december 10-én. A közelmúlt szombatok egyi-
kén a polgári lövöldében a teréz-külvárosi választók egyet-
értési banquettet adtak, melyre Pestnek minden meg- s meg 
nem választott követe s számos notabilitás volt meghiva. 
Hogy ezen urak, a választók, választottak s megbukottak az 
evésben egyetértenek, azt onnan tudjuk, mert együtt ettek ; 
hogy váljon ezen kivül a legeslegátalánosabb elvekben is 
egyetértenek-e ? nem igen mérnök állítani ; vagy hogy tu-
lajdonképen miben értenek egyet ? — tudják-e ők magok ? 
nem feszegetjük. — Hogy miért tartatnak ily comedentiá-
lis egyetértések épen szombaton, mely nap tudvalevőleg a 
katholikus Magyarországban böjti nap, máskép meg nem 
foghatjuk, hacsak a zsidótörvényre nem térünk vissza, mely 
szerint e nap a nyugalom, béke, tehát — egyetértés napja. Ne 
gondolja azonban senki sem, mintha Budapesten minden 
ilyetén közös ügy szombaton végeztetnék, s vasárnapra sem-
mit sem hagynak, hogy annál szigorúbban megülhessék az 
urnák napját s szolgálhassanak Istennek ; mert például a 
követválasztási előértekezletek , melyekre felragaszokkal 
hivattak össze a választók, rendesen vasárnap a délelőtti 
órákban épen az istenitisztelet alatt tartattak, igy a lövöl-
dében, s a Thalia-szinházban, hol épen az istenitisztelet 
alatt szavazta meg a tisztelt közönség Schwarz Gyulának a 
80 milliót. Budán pedig a követválasztás vasárnap reggel 
tartatott, persze ad majorem Dei glóriám et salutem ani-
marum ; ellentmondtak-e az illetők ? nincs jogunk kérdezni. 
Vidéken a szegény föld népe hétköznap órajárásnyira s to-
vább is kényszerül vándorolni, hogy választási jogát gya-
korolhassa, s a mindenféle beható miksits-argumentummal 
rádisputált képviselőt megválaszthassa; ez ellen, a mulasz-
tás, idövesztés ellen a népboldogitóknak nincs szavuk, mert 
legszentebb jogát gyakorolja a nép; de bezzeg van a szent-
já rda la tok , nyilvános ajtatosságok ellen ; mintha bizony 
lelki ügye rendezéséhez nem volna szent joga a népnek. 
No de hagyjuk ezt most, s térjünk vissza a lövöldéi ban-
quetthez. 

Minket ugyan kevéssé érdekel másoknak gastronomiai 
ügye ; afölött sem akarunk senkivel sem vitázni a lúdmáj 
jobb comedentia-e, vagy a majonesz ? s nem is azért refie-
ctálunk a lövöldéi banquettre, hogy registráljuk, ki mit evett 
vagy ivott? hanem mert ott egy epizód adta magát elő, 
mely teljes figyelmünket megérdemli. Hogy ott sokat be-
széltek s még többet éljeneztek, mindenki tudhatja, ki a 
magyar comedentiális s bibentiális értekezleteket ismeri, s j a j 

volna nekünk, lia azt a sok speechet le kellene Írnunk s lo-
gice hozzá szólnunk. 

A meghívottak közt ott volt a belvárosi plébános is, 
kit azért emiitünk különösen, mert a banquettnek ő volt 
egyik szónoka, s ő volt, kinek szavai oly sajátságos epizódra 
adtak alkalmat. Hogy a nt. plébános ur jeles szónok, csak 
nem rég is hallhatták ; hogy becsületes hazafi, ki hazáját 
szívből szereti, annak javát óhajtja s érette áldozni is tud, 
tudja a nagy közönség ; hogy jó pap, ki egyházát szereti, 
annak javán őszintén munkálkodik, tudja ki őt közelről is-
meri ; s hogy ezen tulajdonai miatt kitűnő tiszteletben is ré-
szesül, tanusitja az is, hogy őt e banquettre különösen meg-
hívták, s ha jól hallottuk, beszédet tartani felkérték. Már an-
nak, hogy ily egyén beszél, hogy a nagy közönség előtt han-
gosan beszél, s szavai hatást csinálnak, csak örülhetünk. A nt. 
plébános ur az egyetértésről, annak szükségéről s haszná-
ról szólt, mint olyanról, mely minden nagynak előteremté-
sére megkívántató — concordiâ res parvae crescunt ; szó-
lott az egyetértésről, mely szükséges lesz, lia a polgárok 
jogaikat visszakapva, saját városi tisztviselőiket fogják vá-
lasztani ; lelke mélyéből mondta, miszerint oly tisztviselőket 
keilend választani, kik vallásosak, kiknek vallásos jellemük 
megfelel azon „dicsértessék a Jézus Krisztusnak", melyet a 
városház tornyáról estve az őr minden negyedórában le-
kiált ; mert úgymond lelke megborzad, ha oly hivatalnokra 
csak gondol is, ki Istenbe s az örökkévalóságban nem hisz : 
válaszszanak tehát oly birákat, kik az igazságszolgáltatásban 
megvesztegethetlenek, oly hivatalnokokat, kik mint vallá-
sos jámbor férfiak e nemes város ügyét lelkismeretesen ke-
zeljék. — Azon zajos éljenek, melyek őt beszéde közben fél-
beszakították, e beszéd végén egész éljenviharrá változtak ; 
mig a jelenlevő főpolgármester s főbiró, helyeikről felemel-
kedve, a termet elhagyták. Mi történt, ami e két tisztes 
vendéget rögtöni távozásra kényszerité ? Ok félreértették a 
szónokot, s evvel igen sok személyes félreértésekre adtak 
alkalmat, melyben ők is bebonyolitvák. A beszéd által meg-
sértve érezték magukat, s mint sértettek távoztak. Jó ezt 
nekünk katholikusoknak tudomásul venni. A nt. plébános 
ur használta az alkalmat, hogy ily tisztes körben átalános, 
iránytadó, katholikus , közerkölcsi, közbecsületi elveket 
hangoztasson, s emeljen ki, s ezt jól tette, helyesen csele-
kedte; nincs is, ugy hiszszük, pesti polgár, sőt maga a főpol-
gármester, vagy főbiró ur is, aki ne kivánná, aki azon nem 
volna, hogy a városnak vallásos, erkölcsös, a közbecsület-
ben szilárd, feddhetetlen hivatalnokai legyenek. Nem mon-
datott az, mintha ez most másképen volna ; ebben Ítéljen 
kiki saját tapasztalása, és lelkismerete szerint ; hanem mon-
datott, mikint legyen. Mikor az Isten törvényét hirdetjük : 
,ne lopj', nem mondjuk Péter, Pál ! te tolvaj vagy : mikor 
mondjuk : közerkölcsü, közbecsületü hivatalnokokat válasz-
szunk, mikor választani fogunk, csak a pesti polgárság ren-
desen szokásos vágyait tolmácsoljuk, csak azt mondjuk, 
ami a választásoknál mindig megvan, s ha nincs meg, igen 
rosz hogy nincs meg. Nincs okunk tehát közerkölcsi, köz-
becsületi elvekért pirulni, nincs okunk félni azokat bármily 
alkalommal kimondani; tetszik ezen bátor kimondás vala-
kinek, vagy nem, az egy jólelkű polgárt, az egy papot, az 
egy plébánost kevéssé érdekelhet. A nt. plébános ur két-
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ségkivül tudta mit mond, s számot vetett magával, mielőtt 
mondta. Ha szabad másoknak a választásokra előleges ér-
tekezleteket tartani, szabad lesz egy pesti polgárnak, plé-
bánosnak kijelelni azon elveket, melyeket követni kell, ha 
egy város, hivatalnokai által vezettetve, boldogulni akar ; 
azon elvek, melyeket a plébános ur kimondott, szent elvek, 
sérthetetlen elvek, melyeknek mellőzése sokszor megbo-
szulta magát, s nem akarha t juk óhajtani, hogy Pesten is 
megboszulják magukat . Aki fejlődő alkotmányos életünket 
némi kis figyelemmel kiséri, tudhatja, miszerint a városi 
választásokra előlegesen készülnek ; ez igy volt mindig s 
igy leszen alkotmányos országban folyton ; meglepetés csak 
a kiskorúakat szokta érni, a férfinak előre kell számítani. 
I t t van a főpolgármester és föbiró ur cselekedetének a fu-
lánkja , hogy igen különös félreértésekre adott alkalmat sa-
j á t maga érdemes, és honpolgári személyéről is ; midőn, ha 
éles pillanattal a f t . plébános beszédjének horderejét fel-
fogta volna, egy viszonozott pohárköszöntéssel éltethette 
vala ő maga az elvet, hogy mennyire befolyása engedi, ép 
azon van, azon lesz, és minden polgárnak azon kell lenni, 
hogy a választás ily elvek alkalmazása legyen. Hogy Pes-
ten is készülnek a leendő városi választásokra, csak idióta 
nem tudja. „Es werden bereits Vorbereitungen zu den Re-
präsentantenwahlen der Städte Pest und Ofen getroffen. In 
Pest haben sich die Parteien Deák, Ráth, Schwarz, Szent-
királyi und Horváth geeinigt mit allem Aufgebot ihrer 
Krä f t e dahin zu wirken, dass nur liberale, und auf der brei-
testen Basis der Demokrat ie sich bewegende, erprobte Män-
ner zu Stadtrepräsentanten gewählt werden sollen." Igy szól 
az Ungarisch. Fremdenblat t Pestről december 3-ról. Tehát 
ezeknek szabad kimondani, hogy liberális s legszélsőbb de-
mocratákat kell választani, s egy pesti polgárnak, egy plé-
bánosnak ne lenne szabad kimondani, hogy vallásos erköl-
csös férfiakat válaszszanak ? Mit értenek napjainkban a li-
beralismus, mit a szélső democratia alatt, láthatta aki látni 
akart , tudhat ja kinek józan érzékei vannak, s ennek elle-
nébe, ezek mellett ne szabadjon egy más polgárnak kimon-
dani : mily politikai elve van valakinek, csak legyenek ha-
zafiasak, számba vehetem; de főképen számba akarom 
venni a választásoknál, mily erkölcsös, mily vallásos, mily 
közbecsületü a választandó ? Vagy ha kimondja, már sért ? 
Ne ijedjen meg a főpolgármester ur, sőt bizzon, hogy épen 
ezen elv mellett fog ú j ra megválasztatni ; ha pedig nem, , . . 
talán csak tévedés lesz az oka. A távozó urak a közerkölcs, 
a közbecsület törvényének, elvének átalános, elméleti alak-
ban történt kimondása által magukat sértve érezték; s ez 
az ami nagy félreértésre adott alkalmat, amit fölötte sajná-
lunk. Mi ugy vagyunk meggyőződve, hogy a városi hivatal-
noki testület ma kész ezen mérték szerint megméretni, s e 
tisztelt testület akar ja , hogy a választásnál épen ez legyen 
zsinórmértékül. A plébános ur, meg vagyunk róla győződve, 
senkit sérteni nem akar t , mert hisz ezen elveket a szószék-
ről is szokták s kell a papoknak hirdetni ; ugyan kár , hogy 
ezen érzékenykedő urak nem já rnak prédikácziókra, mily 
fölséges látvány lenne, ha midőn a pap a szószékről a hét 
főbűnöket korbácsolja, ezek hallatára egyenkint kihúzódná-
nak a templomból ! Kit bélyegezhet meg ily érzékenykedő 
megborzadás a közerkölcsi, a közbecsület elveitől, ha nem 

azokat, kik őket már régen elvetették, s most félnek ugyan-
azokat hallani, nehogy reájok alkalmaztassanak ? Ez t nem 
fogjuk, nem aka r juk soha mondani a pestvárosi igen tisztelt 
hivatalnoki testületről. De azért, mert ezen elvek hallatára 
sokan elijednek, a jólelkű polgárnak, a papnak ki kell azo-
kat mondani; ha elhallgatja, árulója hivatalának. Ezen el-
vek közerkölcsi elvek, melyeket hirdetni minden alkalom-
mal kötelessége, főleg a katholikus papnak nemcsak szóval 
de tettel is, kötelessége azokat, mennyire tőle telik, ér-
vényre emelni, mellettük felszólalni, uton útfélen. Ez t pa-
rancsolja az apostol ad Tim. 4. „Praedica verbum, insta 
opportune importune, argue, obsecra increpa in omni pati-
entia et doctrina, erit enim tempus, cum sanam doctrinam 
non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi ma-
gistros prurientes auribus." Nem ismer az apostol semmiféle 
opportunitást, alkalomszerűséget, midőn kath. elveket kell 
tanítani, opportune, importune : tetszik vagy nem tetszik, s 
váljon mennyire vette tekintetbe az apostol, tetszenek-e sza-
vai a korinthusiaknak vagy cretaiaknak, tessék elolvasni 
leveleit; a plébános ur tudtunkkal nem használta szent P á l : 
„Cretenses malae bestiae, ventres pigri, semper mendaces" 
szólamait, s mégis följajdultak ; — hátha átalános elvek he-
lyett részletekbe bocsátkozott volna, — mi lett volna ak-
kor ? Joga ehez is van, mint alkotmányos ország polgárá-
nak ; s a példák, kezdve a ministertől lefelé, a közelmúlt idő-
ből nem hiányzanak. Biztosítjuk a plébános urat, miszerint 
ezen elvekre nézve vele egyetértünk mi, egyetért Pest városá-
nak józanabb része; mi a tiszteletet megadjuk mindenkinek, 
kit az megillet; de elveinket megtagadni soha sem fogjuk, s 
nem leszünk katholikus létünkre a szentírás szavai szerint ca-
nes muti non valentes latrare. Hallottuk, miszerint plébános 
urunk nyakába actiót akarnak némelyek akasztani ; no erre, 
a törvényszéki tárgyalásokra valóban kíváncsiak vagyunk . 

Mi tehát örülünk eme sajátságos epizódon, a plébános 
ur elveit, nézeteit, óhajait osztjuk, mivel ezek minden pol-
gár óhajai, eljárását teljesen helyeseljük ; ho gy szavai mély 
benyomást tettek, hogy szavai fá j tak , nem annak jele, hogy 
roszul beszélt, hanem hogy igen jól beszélt ; s mikor a pesti 
főpolgármester és főbiró ur kimenettel tiltakozott a ft . plé-
bános ur által a választásoknál zsinórmértékül ajánlott köz-
erkölcsi, közbecsületi elvek hirdetése ellen, evvel egyátalá-
ban nem ajánlandó szolgálatot tett, s azt mutatta, hogy ő 
igen beteg, miután az erkölcsi elvek férfias szavát sértésnek 
vette. Tudta a pohárbort meginni, nem tudta a szent elvet 
megtűrni. Und so einem traut- s man-Dorf ? mondaná Las 
Casas. Ily betegséget, melyet érzékenykedésnek nevezünk, 
soha nem akar hinni az érzékenykedőkről a Szúnyog. 

Következő njságlapok ajánlhatók, melyek hazánkon 
kivül megjelennek, és Sartori Károlynál Bécsben 

megrendelhetők. 
A c t a e x i i s d e c e r p t a quae apud sanctam se-

dem geruntur in compendium opportune redacta 
etc. 8. jährl. 12 Hefte, Rom  

A n n a l e n z u r V e r b r e i t u n g d e s Gr l au -
b e n s . Eine periodische Sammlung von Briefen 
der Bischöfe und Missionäre aus den verschiede-

fr . kr . 
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nen Missionen beider Welttheile. Jährlih 6 Hefte. 
Einsiedeln  

A r c h i v f ü r k a t h o l i s c h e s K i r c h e n r e c h t , 
mit besonderer Rücksicht auf Oesterreich und 
Deutschland. Herausgegeben von Dr. Ernst Frei-
herrn v. Moy de Sons, Professor des Kirchenrech-
tes etc., und Dr. Friedrich H. Vering, Professor 
der Rechte zu Heidelberg Per Band oder Semes-
ter, von 3 Heften  

B l ä t t e r , h i s t o r i s c li-p o l i t i s c h e , für das 
katholische Deutschland, redig. von Dr. Edmund 
Jörg u. Franz Binder. (Eigenthum der Familie 
Görres.) Per Band oder Semester von 12 Heften. 

B 1 ä 11 e r , k a t h o l i s c h e a u s T i r o l . Jährlich 
36 Nummern  

B r o s c h ü r e n - V e r e i n , F r a n k f u r t e r . Her-
ausgegeben vom Domcapitular Thissen, Dr. Jo-
hann Janssen, etc. Jährlih 10 Hefte  

C a s s i a n e a . Tirolische Zeitschrift für Kanzelbe-
redsamkcit, enthaltend : Materialien, Skizzen und 
Vorträge. Herausgegeben von Joseph Alvera, 
Katechet u. Beichtvater des Klosters Thurnfeld. 

Der Jahrgang von 6 Heften  
C h i l i a n e u m . Blätter für katholische Wissen-

schaft, Kunst und Leben. Herausgegeben von J . 
B. Stamminger. Per Band oder Semester von 12 
Heften . . . 

f r . kr . 
3 50 

• ü 

C h r y s o l o g u s . Eine Monatschrift für kath. Kan-
zelberedsamkeit. In Verbindung mit mehreren 
Geistlichen herausgegeben von Heinrich Nagel-
schmitt, Pfarrer in Beeck, und einer Zugabe von 
J . Fuhlrott, Pfarrer in Kirchworbis. Jährlich 12 
Hefte  

C o r r e s p o n d a n t (le), Religion, philosophie, po-
litique, littérature, sciences, beaux-arts, Jährlich 
12 Hefte  

E t u d e s r e l i g i e u s e s , historiques et littéraires, 
par des pères de la compagnie de Jésus. Jährlich 
12 Hefte  

H a n d w e i s e r, l i t e r a r i s c h e r , zunächst für 
das katholische Deutschland. Herausgegeben von 
Franz Hülskamp u. Hermann Rump in Münster. 
Jährlich 10 Nummern  

S t . H e d w i g s - B l a t t . Zeitschrift mit Altem und 
Neuem aus dem Schatz der Kanzelberedsamkeit. 
Herausg. von C Brunn, Caplan. Preis per Jahr-
gang von 12 Heften. v  

J a h r b ü c h e r z u r V e r b r e i t u n g d e s G l a u -
b e n s . Periodische Sammlung der Schreiben der 
Bischöfe und Missionäre aus beiden Welttheilen. 
Köln. Jährlich 12 Hefte  

K a t h o l i k , d e r . Zeitschrift für katholische Wis-
senschaft und kirchliches Leben. Redigirt von Dr. 
J . B. Heinrich und Ch. Moufang. Jährlich 12 
Hefte  

K i r c h e n b l a t t , Freiburger, katholisches. Redak-
teur Dr. Stephan Braun. Jährlich 12 Monatshefte. 

K i r c h e n b l a 11, M ä r k i s c h e s . Zum Besten 
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50 

40 
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Professor der theolog. Facultät in 

kirchlicher Zwecke der Delegatur. Redacteur E. 
Müller. Jährlich 52 Nummern  

K i r c h e n b l a t t , S a l z b u r g e r . Redact. Dr. A 
Gassner, k. k. 
Salzburg. Jährl. 52 Numm 

K i r h e n s c h m u c k. Ein Archiv für kirchliche 
Kunstschöpfungen und christl. Alterthumskunde. 
Herausgegeben unter der Leitung des christl. 
.Kunstvereines der Diöcese Rottenburg. Redig. 
vom Pfarrer Laib und Dekan Dr. Schwarz. Jähr-
lich 4 Hefte  

K i r c h e n z e i t u u g , W i e n e r . Herausgegeben 
von Dr. Sebastian Brunner. Redacteur AI. Wie-
singer. Jährl. 52 Nummern. Preis per Semester. 

L a n d p f a r r e r , d e r a l l z e i t b e r e d t e . Mo-
natschrift für populäre Kanzelberedsamkeit. Im , 
Verein mit Mehreren herausgegeben von M. 
Sautner, Pfarrer, jährlich 12 Hefte • 4 

(Folyt.) 

1 fr. k r 
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VEGYESEK. 
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80 
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Pesten a pályafőnél cs. ap. kir. Felségének ezek 
voltak válaszszavai az őt üdvözlő Pest városának szavaira : 
„Örvendek, hogy néhány hó előtt e helyen kijelentett szán-
dékom valósulhatott. Önök hűségét és ragaszkodásukat ez 
alkalommal is tapasztalhatni, megelégedésemre szolgál. Biza-
lommal jöttem ; bizalmat várok : s mert hiszem, hogy azt itt 
feltalálandom,legyenek meggyőződve királyi kegyelmemről." 
— Budán a hidnál igy szólt ő cs. ap. kir. Fölsége a budai 
küldöttség üdvözletére : „Amily szivélyes önök hódolata, oly 
szívesen fogadom annak nyilvánulásait. Buda őseim laka, 
azért mindig kedves előttem, s örömmel időzöm falai között. 
Biztosítsák küldőiket, hogy hü ragaszkodásuknak megfelelő 
lesz királyi kegyelmem." — Ö Fölsége szavai sokkal ma-
magasztosabbak, semminthogy nagy örömünknek azok fö-
lött legalázatosabb tolmácsot is keresni mernénk. Minden 
szó nagy, fontos e királyi válaszban, melyeken az elmélkedő 
alattvalói sziv oly édességgel fog nyugodni; s felsóhajt az 
éghez : legyen ! legyen az apostoli király bizalmának meg-
felelő bizalom a nemzetben ! ! legyen ! legyen e kölcsönös bi-
zalomnak imádságaink alatt érlelő ohajtott jó gyümölcse ! 

Cs. ap. kir. Fölsége fogadtatásáról P. N-nak ezen sza-
vait jegyezzük fel utólagosan : „Nagy volt az uralkodó meg 
jelenésének hatása; nem a hatalom és fény tette a hatást, 
hanem épen az egyszerűség; — a képzelet nem lön kápráz-
tató látványokkal elvakítva, de a sziveket megnyeré az 
őszinte bizalmasság. Ezen egyszerű külső volt a bensőség 
legmeghatóbb jele, s egészen ezen szelleműek voltak azon 
szavak, melyekben Ó Fölsége Pest városa szónoklatára vá-
laszolt. Egyszerű, de erőteljesen, s ugyszólva magyarán ej-
tett szavak : „Bizalommal jövök, bizalmat várok." Ily egy-
szerű szavak voltak, melyeket kitörő éljen szakított félbe 
az ország jelen volt legkitűnőbb férfiai részéről. E szavak 
többé nem Pest városához, hanem szólottak az összes nem-
zethez. Hasonló nyílt, férfias erély jellemzi azon szavakat 
is : „Buda őseim laka, azért mindig kedves előttem, s öröm-
mel idözöm falai között." Oly szavak, melyekre az éljent 
nemcsak ös Budavár falai zengék vissza, hanem az egész 
ország Kárpát éjszaki bérczeitől Belgrád várfokáig." 

A főmgu bibornok herczeg-primás a pesti oltár-
egylet szent czéljainak előmozdítására újra 100 o. é. frtot. 
kegyeskedett áldozni, mely tetemes adományáért az egylet 
igazgatósága ezennel legmélyebb háláját nyilvánítja. 
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Ő eminentiája a pozsonyi oltáregyletnek szintén 100 
ftot, az alsó-merasici templom egyik harangja ujra-öntésére 
50 ftot méltóztatott adományozni. (E. U.) 

Okolicsányi Pál, a nagyszombati társas-káptalan éneklő 
kanonoka, aranymisés áldozár, az érseki főmegye nestora f. 
hó 4-én élete 86-ik évében meghalálozott, (E. U.) 

A Pesti Hirnök-ben Egerből egy felszólalást olvas-
tunk a magyar cultus-ministerium felállítása ellen. Teljesen 
osztjuk a nemes iró nézeteit, hogy ezen ministerium hazánk-
ban csak a katholikusok számára, vagy is átkára állíttatnék 
fel, ha ugy lenne, mikint másutt a felelős kormányoknál 
szokott lenni. Ez legalisált szolgaság lenne reánk, más val-
lások teljes, autonomicus , független szabadságai mellett. 
Már maga a cultusministerium magában, vagy katholiku-
sokra alkalmazva non-eus ; oktatásügyi ministerium pedig 
csak jogaink gyakorlatának akadálya. — Azonban mivel az 
állam tartozik a családot és az egyházat az oktatásban se-
giteni; e kötelességét az állam csak egy igazgatási közeg ál-
tal teljesítheti. Azon fölül az apostoli királynak vannak jogai, 
melyek, hogy az apostoli királynál vannak, örvendenünk 
kell, mivel ebben és ez által országunk ker.''állam; ezen jo-
gait is az apostoli király hivatal-személyzet közbejöttével 
gyakorolja. Igy tehát a közeg mindkettőre szükséges leend. 
Harmadik az, hogy a ker. felekezetek közötti viszonyok 
föntartására az állam tartozik ügyelni; ezt is közeg által 
teljesiti. Nem a cultus-, vagy ha tetszenék oktatásügyi mi-
nisterium léte, hanem ennek felruházása, csekély vélemé-
nyünk szerint, a főkérdés.— Cultusministerium, mint a vallá-
sok közötti törvényes viszonyok őre, nem más, mind csend-
őri hivatalkodás. Ez elkerülhetetlen, és eltagadhatatlan. 
Mint oktatásügyi közeg, tisztán katholikus intézet ; mint az 
apostoli király jogainak gyakorlatában alkalmazott hivatal-
nokság, tisztán az apostoli királynak oly személyes szolgája, 
mikint az apostoli király jogainak birtoka személyes artri-
butum. Privilegium personae datum regiae in regno, non 
regno ipsi. A cultus- oktatásügyi ministerium szokásos attri-
bútumai nálunk, a helyzetek különszeríisége miatt tehát há-
rom részre esnének : 1) csendőri, 2) oktatásügyi, 3) az apos-
toli király jogainak gyakorlatára szükséges szolgálat. Az 
első bár mily vallású lehet; a második és harmadik csak tisztán 
és mindig katholikus lehet. Nekünk lehet véleményezni ; a 
hivatalos fellépés, felszólalás, intézkedés, szervezés mások 
munkája. A tanban erősek vagyunk, a véleményben meg-
tart juk az alázatosságot : a többiben illetéktelenek vagyunk. 

Sz. Benedek rendjének főapátja nov. 28-án nagy ün-
• nepélylyel vonult be Pannonhalmára. A nagy népsokaság 

és lovasok kíséretében megérkező főapát ő méltóságát ft. 
Jenei Erneszt a várkapunál, mélt. s főt. Simon perjel, s ki-
nevezett tihanyi apát ur pedig a convent nagyteremében 
iidvözlé, miután a templomba mentek Istennek hálát adan-
dók a kegyes atya megérkezéseért. A nép részéről is üdvö-
zöltetett a mélt. főapát ur. Diffusa est gratia in labiis ejus, 
propterea benedixit te Deus in aeternum. Benedicat qui be-
nedictus est in aeternum ! 

New-yorkban az amerikai biblia-társulat számítási gyű-
lést tartott ; zengtek a szónoklatok a hitterjesztés nagy 
eredményéről, mivel Mexicoban 60,000, Italiában 200,000 
bibliát sikerült elosztani. Helyes terjesztése a hitnek, bibliát 
nyomni valakinek kezébe s felirni, hogy már protestáns; pe-
dig tudják, mire szolgálnak az igy ajándékozott biblia lap-
jai. „Macaoban a füszerárusok százankint szedik a bibliát, 
hogy papirt kaphassanak. Ezek volnának a methodisták leg-
buzgóbb megtértjei." Igy ir Marshallnál egy protestáns hajó-
kapitány. (T. Î.) „A chinaiak házaik falait kívülről a prot. 
bibliák papírjaival ragasztgatják be ; ezeket nevezzük meg-
térteinknek ?" mondja a másik. — Langhlin brooklini püs-

pök jobb térítéseket tesz, mivel nov. elején egy óvodának 
alapkövét tette le; a térség 50,000, az épités 20,000 dollárba 
fog kerülni. Igaz, a methodisták, ha egy éven át kiadott 
bibliáikat egymásra raknák, megközelítve ép oly halom 
válnék belőle, mint Langhlin püspök által építendő óvoda 
lesz. Ok nyomtatnak könyvet, a többit tegye meg a Szent-
lélek. 

A bécsi Pázmán papnevelde növéndékeitöl készített 
becses munkát mutatunk be, melynek czime : „Hodegus se-
minaristarum, auctore Dubois, ex idiomate gallico in latinum 
translatus; Fasciculus I. Vindobonae 1866." A ft. elöljáró-
ságnak, különösen, mikint gondoljuk, a spirituális urnák, 
köszönetet mondhatunk, mondunk is e jeles választásért. 
Duboisnak ezen munkája minden növendékpap, sőt minden 
felszentelt pap kezében a legiidvösebb hatást teheti. A nö-
vendék jelen lelki állapotjából jövendő jó vagy gyászos álla-
potját láthatja előre ; a felszentelt pap pedig vagy áldásra 
emeli fel kezeit, olvasva e könyvet, vagy pedig keserű kö-
nyekre fog fakadni, a jónak, amit bir, a rosznak, mely alatt 
sinylik, szülőokát a papneveidei években ismervén fel. A 
munka füzetekben jelenik meg, ez csak első füzet. Tartama 
malus, tepidus, fervens, sanctus seminarista, kik közöl min-
denike hűségesen ecseteltetik; a két elsőnek orvosságaival, 
a két utóisónak fenyegető veszélyeivel. A latin nyelv igen 
czélszerüen választatott fordítási nyelvül; s jó bizonyság 
erről eme forditmány. Forró testvéri szívből sikert 
kívánunk a fiatal munkásoknak ! Az idő nem kedvez ily 
olvasmányoknak, s épen ez signum, hogy nem kedvez, de 
épen azért legnagyobb szükség vagyon ilyesekre. Az Isten 
majd fog gondoskodni, hogy ami most nem ízlik, s azért ab-
bahagyatik, a pusztában tett hosszú tekergős kalandozások 
közepette kiéhezetteknek majd jól izljék. Ambulavimus vias 
difficiles . . . lux veritatis luxit ne nobis ? Majd ha fiatalja-
ink felnőnek, el ne Ítéljenek minket: nekik is sok fog jutni. 

Szerkesztői tudósítás. 
E g y munkásnak. Nem tudom, váljon tudományosság-e a czél, 

vagy üdvös olvasmány ? Mindkettő jó, s k i ta r tás t óhajtók hozzá üdvöz-
letül ez ösvényen. Jó lesz az ivek számát legalább még egyszer annyira 
tenni. Marshall „Les missions" czimü munká jának 2-ik kiadása első le-
het, mivel a missiók kezdeményezését, és viszontagságait a régibb időből 
is hitelességgel emliti. — „Annales de la propagation de la foi" hosszú 
évsorozatja a legújabb történelmet nyúj t ja . — „Missionsgeschiclite 6 
Theile, Augsburg 1794 ;" „Henrion, Allgemeine Geschichte der k. Mis-
sionen bis auf die neueste Zeit, Schaffhausen 1846, Hurter ;" ez f ran-
cziából van, melynek czime : ,Hist. générale des Missions catholiques 
— „Wittmann. Allg. Gesch. der k. Missionen, Augsburg, Kollman ;" — 
Freyberg, Briefe der Missionäre, Mainz 1830 Kirchheim ; — „Briefe des 
h. Franc . Xav. als Grundlage der Missionsgeschichte, Augsburg 1794 ;" 
— Blumhardt (prot. de vallásos iró,) Versuch einer allg. Missionsge-
sehichte, Basel 1828. Keukirch ; „Theiner , Versuche des röm. Stuhls 
stb. Augsburg 1838 Kollman ;" — „Gesch. der k. Missionen in China, 
Wien, 1846 Mechit ;" — „Charlevoix, Gesch. von Paraguay, Wien 1830 
Mechit ;" — „Eäss , Bericht über die Mission von Louisiana ;" Fernandez 
jezsuita latin munkái 1733-ból ; „Henni, Briefe, München 1836 ; " „Van 
Espen, Acta circa missionem Hollandicam Mechlini 1827." „Lutz, Bene-
dictiner England," stb. Választhat, de mindnyájokból Marshallt, Henriont, 
Wit tmant , Blumhardtot ajánlanók. 

E—m. J . Tegye meg : igen jó lesz. 
E — r . S. Forró óhajtásomnak fog eleget tenni, ismét kérem. Mun-

kálkodjunk. 

Kegyes adomány. 
Az óbudai leányiskola a szentatyának . . . 2 cs. tallér ; 

1 német vámegyleti tallér.-

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyom Iájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre , postán 

küldéssel 5 fr t . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI. S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-

I pótutcza 19. sz.) 's Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, december 20-án. SO. II. Félév. 1865. 

me. 
TARTALOM : Filii matris meae pugnaverunt contra 

— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Filii rnatris meae pugnaverunt 
contra me. 

Európát jelenéveli elégedetlenségében is, múltja 
irántijíegyeletlensége ostorozza. „Qua mensura men-
sifueritis, eadem remetietur vobis," mondatik a köny-
vek isteni könyvében. És most mielőtt ellenészrevé-
teleimet befejezném, jónak vélem még szerzőnek a 
közös ügyekrőli helyesebb nézeteit rövid kivonat-
ban közleni. — „A közös ügyekre nézve, melyek a 
fejedelem azonosságából szükségkép támadnak, saj-
nálni lehet, — mond — és jelenleg is minden haza-
finak kell sajnálni, hogy ama férfiak, kiket a végzet 
akkoron (1848) itt is, ott is a közügyek élére állí-
tott, nem találtak, s talán nem is kerestek módot 
abban, hogy a meghasonlás okait megszüntessék, s 
a monarchia egymástól jogilag független két része 
közt, a fejedelem azonságából eredt, s a pragmatica 
sanctio által meghatározott közös ügyekre. nézve, 
mindjárt akkor megköttessék valamely méltányos, 
mind a két részt kielégíthető szerződés, melynek ne 
a szigorú jog, hanem a helyzetektől parancsolt ama 
politikai eszély, s kölcsönös méltányosság szabja 
meg formáit, mely a pénz és hadügyet egymástól 
teljesen elválasztani, s külön, talán ellenkező elvek 
szerint kezelni, egyátalában nem engedi . . . Mert 
ha Magyarország saját joga szerint saját ministe-
riuma által egészen függetlenül, az ausztriaitól kü-
lön, s elvben netalán eltérőleg is kezeli a maga 
financz és hadügyeit : könnyen előfordulhatott az 
eset, hogy a két egymástól független, egymás iránt 
le nem kötelezett állam fejedelme, bár ugyanazon 
személy, a maga hatalmát ugyazon czélra mindig 
nem egyesitheti. Ha pedig az udvar a külön füg-
getlen ministeriumokat követelő kivánatoknak (mely-
ek különösen Csehországban nyilvánultak) enged, 

még a n» .ú^t örökös tartományok is elválnak egy-
mástól, és szétbomlik a birodalom." A magyar 
kíilügyministeriumot különösen illetőleg pedig igy 
nyilatkozik a ,25 év' t. irója: „Meg kell vallani, 
hogy ama kap ~olat következtében, melyben hazánk 
a tulajdonképeni osztrák birodalommal állott, teljes 
elszakadás nélkül, lehetetlen külügyeinket egészen 
függetlenül intéznünk, s csak arra kelle szorítkozni, 
hogy illető ministerünk (ki az 1848-i'' törvények 
szerint 0 Felsége személye mellé rendeltetett) az 
osztrák ministerrel egyetértve igazgassa hazánk, s 
a birodalom közös külügyeit. Meg kell vallani azt is, 
hogy a képzelhető föladatok legsulyosbika volt, a két 
különben egymástól független kormányu állam kül-
ügyeit mindig egyértelmüleg intézni. Azon kérdé-
se1'-.':;; pedig, melyeknek e bonyolódott helyzetből ok-
vetlenül kifejlődni kellett, elintézni, csak îusérietet 
sem tett törvényhozásunk. Például, azon esetekről, 
melyekben s magyar s osztrák külügyministerek 
közt véleményben vagy épen irányban különbség 
támadna, emlités sem tétetett. I ly esetekben ki le-
gyen az arbiter, s általában a két minister közöl 
melyik legyen a cselekvő, melyik az ellenőr, mi-
kint osztassanak föl köztök a külügyi viszonyok 
külön ágazatai ? — s több eféle kérdések mind meg-
fejtetlenül maradtak. Ezekre nézve természetesen 
csak kölcsönös alkudozások és szerződések szerint 
lehetett volna megállapítania szabályokat. Es hogy 
ez azonnal nem történt, mindenesetre sajnálatos hi-
bának tekintendő."1) De a szerző mindennek elle-
nére is sok valótlansággal, inconvenientiákkal, nagy 
tévelyekkel és sürüen előforduló ellenmondásokkal 
(melyeknek nagy részét meg sem érintettem) telt 
munkáját akkép végzi, mintha csak a haza állam-
háztartása 1848-ban teljesen rendezett állapotba ju-
tott volna. „A reformok korszaka — mond — mely 
az 1825-ki országgyűléssel nyilt meg, végét érte; a 
politikai átalakulás, melyet a nemzet húsz éven ke-
resztül ernyedetlenül tervezett, szorgalmazott és 
munkált, ezernyi akadályok daczára is szerencsé-

]) 11. 651, 642, 641, 626. 
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sen (?!) befejeztetett: a jogegyenlőség, a népképvi-
selet, s a felelős parlementi kormány betetőzte a 
szabad alkotmányosság épületét; s a nemzet bizto-
sított (?) törvényes függetlenségében, önmaga lett 
urává sorsának." (? ? ! ! !)'2) 

Ha a t. olvasó elfogulatlan érzülettel, és figye-
lemmel kisérni sziveskedék Horváth Mihály de-
structiv irányú és helylyel-közzel történet-hamisitó 
munkáját, illetőleg arra vonatkozó czikksorozatomat, 
lehetetlen, hogy el ne borult legyen kedélye láttára 
ánnak, hogy azon egyházi férfiú, ki életkora javá-
ban fokról fokra emelkedve, jóságos királyunk V. tr 
Ferdinánd 0 Felsége által elvégre csanádi püspökké 
neveztetett, hogy mondám épen ő oly botrányos 
frivolitással merészelt sikra szállani anyaszentegy-
házunk tanai, a magyar haza majdnem ezredéves 
alkotmánya mellett hiven őrtálló kath. clerus, és a 
vele kezetfogó, a történeti jogot per eminentiam kép-
viselő conservativ párt ellen, ugy állitván ezt az 
olvasó közönség elé, mintha a valódi haladás, és al-
kotmányosság árán, mindenek fölött csak is saját 
önérdekeit hajhászta volna, holott „nem tudunk oly 
magyar pártot, mely az országnak és nemzetnek 
életföltételére nézve alkudozott volna." Mi különö-
sen „az ősréginek mondható conservativ pártot il-
leti, melynek tagjai jelenben kormányon ülnek és 
összesen is kitűnő capacitásokat számlál, soha sem 
törekedett arra, hogy Magyarország jogait föladja. 
Alig volt csak pártnak is nevezhető, mert a nemzet 
többségével egyetértett, midőn sarkalatos jogokról 
volt szó." Annyi igaz, hogy „minél mohóbban fo-
gott a liberális párt a reformokhoz, minél hango-
sabbá lett az ellenzék, annál nagyobb lett az ellen-
hatás a lassabban átalakítani szerető főúri pártban, 
melynek tagjai régi idők óta inkább a diplomatiai, 
mint az oppositionalis elemet képezték a magyar nem-
zetben. Sokan (ugyan) akkép vélekednek, hogy föl-
sőbb aristocratiánk tekintélye csupán a magyar 
népnek aristocraticus hajlamaiból folyt. Ebben van 
valami igaz. De egy-egy család érdemek által emel-
kedett az esetek legnagyobb részében magasra, s 
igy magának a traditonalis tekintélynek is, (mely-
nek Horváth Mihály, mint a ,tabula rasa' kedvelője, 
hadat üzent) hazafias eredete van. Azonban igaz-
ságtalanság csupán traditiónak tulajdonitani azt a 
kiváló tekintélyt, melyet aristocratiánk birt Ma-
gyar-, Erdély- és Horvátországban. Karddal és ész-
szel, vallás és közoktatás körüli buzgalommal több-
nyire előljárt, s igen válságos időkben kivált azáltal 

2)117709. 

tőn nagy szolgálatokat, hogy ő képviselte és vitte a 
magyar nemzetnek gyakran oly szükséges diploma-
tiáját." És most is: „aristocratiánk, melyből a con-
servativ párt állott, visszaállott hajdani traditionalis 
állomására, s mig a nemzet többi része passiv ellen-
állásban vesztegelt, az meg nem szűnt munkálkodni, 
s ugy szólván a nemzet diplomatiai ügyeit véve ke-
zébe, már is nagyszerű eredményeket képes fölmu-
tatni. Az ország, a nemzet meg fogja adni, hogy jo-
gaink visszanyerésében ama párt férfiai küzdtek első 
sorban a nemzetért és hazáért," ;!) mely fölött a kár-
hoztató Ítéletet, ép azért mondá ki a leléptetett ál-
lamminister , Schmerling , a birodalmi tanács 
képviselőházának ez évi martius 31-ki gyűlésén, 
mert leginkább tőle félté, és mikint a következés ta-
núsítja, méltán is — unificatióra, centralisatióra, 
Magyarország beolvasztására, és sz. István törvé-
nyes utódja, királyunk Ü Felsége szent koronájá-
nak mediatisatiójára irányuló octroyált alkotmá-
nyát, sőt csak is a conservativ pártban szemléié 
rettegve a félelmetes sziklát, mely beolvasztási poli -
káját halállal fenyegeté. Innen van, hogy Kaiserfeld 
ellen sorompóba lépve, a többi közt igy nyi-
latkozók: „Ha Kaiserfeld ur mindenek fölött arra 
fektet súlyt, hogy e ház ellenzéki része Magyaror-
szág liberális töredékével jár karöltve, s hogy ro-
konszenvei ez utóbbit illetik, erre nézve nyíltan 
kimondhatom, miszerint mi sem — ő és minister-
társai — gondolkozunk máskép." De „azon párt 
iránt, mely az úgynevezett ó-conservativ, legkisebb 

m 
rokonszonvünk sincs" (s ez természetes az ő kap-
tafája szempontjából) sőt e pártban mi leghatáro-
zottabb, legmakacsabb ellenfelünket ismerjük föl. 
Oly elhatározottságu ellenfél ez, mely — nyíltan 
kimondom — aknázásaival egészen e házig elhat."1) 
Sőt Istennek hála ! hozzá tehetjük, elhatott törvé-
nyesen megkoronázandó legkegyelmesebb urunk 
bölcs fejéig és nemes szivéig. Mily leverő Horváth 
Mihályra nézve, hogy egy Schmerlingben talált 
apologetájára azon conservativ párt, melyet, az ezzel 
egy nyomon járt kath. clerussal együtt, oly ferde 
világitásban fölmutatni nem átallott. „Filii matris 
meae pugnaverunt contra me." E vádszavak jelö-
lendik egykoron a ,25 év Magyarország történeté-
ből' t. írójának gyászos emlékét . . . Egy, még jelen 
korunkban is Európa politikai ügyeire ugy szólván 
döntő befolyást gyakorló, különben igen sokat há-
nyatott nagy nemzetnek nagy fia, a megpróbáltatás 

3) Pesti Napló 1865, 226 sz. octob. 1. 
») Pesti Hirnök 1865, 75 sz. 
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világrázó napjaibani bizonyos alkalommal igy sohajtott föl : 
„Hármat óhaj tanék hazámnak : vallásosságot, szabagságot és 
dicsőségét." Már pedig azon szellem, mely Horváth Mihály 
munkájá t átlengi, és azon elvek, melyek a pártszenvedély 
epéjébe mártott tollát vezérlik, ha csakugyan a közvéle-
mény hü kifejezései volnának, épen nem vezérelnék az ösi 
magyar hazát, a vallásosság, szabadság, és dicsőség állapo-
tába, hanem oda : 

Hol a temetkezés fölött 
E g y ország vérben áll. 
S a sírt, hol nemzet sülyed el, 
Népek veszik körül, 
S az ember millióinak 
Szemében gyász-köny ül. 

De ideje már, hogy ismertető ezúttal letegye igényte-
len tollát, melyhez csak is pártatlan igazság szeretetéből, a 
hamis világításba helyezett magyar conservativ párt igazo-
lására, a megrágalmazott magyar kath. egyházi rend vé-
delmére, a történeti hűség sérelmével elkövetett bótlások 
helyreigazítására, de mindenek fölött azért nyúlt, hogy a 
támadásokat visszaverje, melyekkel anyaszentegyházunkat 
egy megtévedt fia ország-világ előtt hitelvesztetté tenni 
jobb ügyhez méltó hévvel erőlködék, akár hányszor is ér-
demesítvén magát munkája folytán e nagy szemrehányásra : 
„Filii matris meae pugnaverunt contra me." Vajha e vádsza-
vak lélekismeretét is előbb utóbb fölriaszszák, hogy lehető-
leg igyekezzék jóvá tenni a sok lelki kárt , melyet főleg a 
tapasztalatlan if júság hit-világában okoz, nem is említve a 
kárörömet, melyet a más vallásúak, és seminihitüek kebelé-
ben munkájával előidéz ! 

Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , dec. ö-én Boszankodni kell, midőn lát juk, 

mint iparkodnak sok helyett a lelkészséget leszorítani a 
közügyek teréről, azt akarva, hogy még tanácsadója se le-
gyen népének bármily ügyekben; pedig a jó nép lelkipász-
torához, kivel naponta szokott érintkezni, nagyobb bizoda-
lommal lehet és szokott is lenni, mint azon nagyszájú kor-
tesvezérekhez, k ik csak akkor keresik fel a népet, mikor 
boron és pénzen embert a k a r n a k vásárolni. 

Fenséges valami az a bizalom'! a buzgó lelkipásztor 
fáradozásainak egyik legszebb ju ta lma ez. 

E bizalom nagy felelősséget hoz a papságra, s azért 
egy értelemmel, józan éberséggel kell mindenkor az igazság 
körül csoportosulnia, nehogy vezettetve, köznevetség tár-
gyává legyen. 

Hol, hol nem, nem akar juk megmondani, de a tényt 
el nem hal lga t juk: a legújabb követválasztások alkalmával 
N. kerület papsága, — igaz, némelyek kivételével, egy oly 
fiatal egyén mellett buzgólkodott, ]) mondhatnám kardosko-
dott, kinek egész érdeme az, hogy egy pár aljas, és egyház-

' ) J ó szándékkal, s ez a dicséretes. Ezen fiatal urnák tisztes, igen 
igen tisztelt a ty ja van, s ez ajánlotta a fiát. Szerk. 

ellenes könyvet fordított magyarra ; 2 ) s mi több, ezt egy 
oly férfiú ellenében támogatá, ki mellett az egész kerület 
értelmisége küzdött, kinek tudománya, tiszta megveszteget-
hetlen jelleme, érdemei, gazdag tapasztaltsága, s vallásáhozi 
tiszteletteljes ragaszkodása átalánosan ismert dolog azon a 
vidéken.3) 

Persze egy kissé több figyelmet kellene fordítanunk az 
irodalomra, ismernünk kellene annak jelesebb termékeit, ép 
ugy mint annak szemetjét szerzőikkel egyetemben, quoniam 
ex fructibus eorum cognoscetis eos. 4) 

Az illető lelkész urakat , kik igy t éved tek , 5 ) legfeljebb 
azzal menthetnök, hogy többnyire csak 2— 3 év óta vannak 
azon kerületben, azóta a közéletben részt nem vévén, az 
ottani körülményeket nem igen ismerhették ; ®) de hát nem 
e lett volna ily esetben kötelességök a dolgot jól megfon-
tolva és kellő tájékozottságot szerezve határozni? 

Vagy menthetné tán az illetőket az, hogy mig az 
egyik követjelölt, mint előre kijelenté, egy lépést sem tett 
megválasztatása érdekében, addig a másik, különösen a lel-
kész urakat szemlélte ki czélja elérésének eszközeül ? láto-
gatva, magához hívogatva lekötelezte őket, s igy annak ol-
dalához vezette, kiktől inkább megtiszteltetve érezték ma-
gukat . 1) 

De nem folytatom tovább ; a famosus műfordító úgyis 
megbukott, s ez legyen jelenleg büntetésük ; de okuljanak 
tapasztalásukon, mert máskor is elbeszéli az ilyeseket a 

Darázs. 
NYITRA, dec. 8-án. Rég nem találkozott már váro-

sunkkal a t. olvasó e lapokban. Ezt azonban ne vegye senki 
rosz jelnek, sőt csak is jóra kell magyaráznia. Mert — mit 
is hoznak most leggyakrabban a lapok ? többnyire ami f á j 
— arra jajdúl fel az ember Hála Is tennek ! nekünk 
kevésbé van okunk feljajdulásra. A mindennapi calamitá-
sokat békével szoktuk tűrni, s ha valami örvendetes jó tör-
ténik velünk, hálás szivbe zár juk . De valamint a fitogtatás 
s szerénytelenségtől nem ment ki mindent, mi reá nézve 
kedvező, másoknak elbeszél : ugy az önzés egy neméhez 
tartozik minden örömet, sőt fájdalmat is egyedül magába 
zárva, mások elől eltitkolni. Mert vannak dolgok, miket a 
mostani korban, még a szerénység rovására is kénytelenek 
vagyunk közhirré tenni, nehogy annak épen ellenkezőjéről 
vádoltathassunk. In omnibus primüm est bona intentio. S 
végre a magánéletben is, a jónak kétszerte nagyobb a becsé, 
a fájdalom pedig felinél kisebb lesz, ha a hü szivekkel meg-
oszthatjuk. Mindkettőből fogok jut ta tni valamit a részvevő 
olvasónak. 

Nagy öröme volt Nyitra városa kath. híveinek a mult 
pünköst 23-i vasárnapján , midőn plehánia-templomukba, 

2) Tudjuk, hogy a kitűnő jelességü atya roszalta ezt. Szerk. 
a) Boldog vidék, mely egy igen tisztes atyának fia, és ily férfi kö-

zött választhat, mint a D. ur mondja. 
Szerk. 

4) Eszünkbe ju t itt azon régi közös óhaj, vajha létrejönne egy 
oly magyar irodalmi folyóirat, mely az irodalom termékeit, nem csak 
tudományos, hanem egyszersmind valláserkölcsi szempontból is jelle-
mezze, s igy kellő tájékozottságot nyújtson az eszmék nagyszerű küzdel-
meiben. D. 

5) Vajha, csak igy tévednénk ! Szerk. 
®) Ön legyen felelős erről. Szerk. 
7) Túlságos. Szerk. 
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melyet több hó óta már nem láttak, újra összegyülekeztek. 
Látni volt arczukon az élénk öröm- s megindulást, midőn a 
helybeli plébános a szószékre lépvén igy kezdé sz. beszé-
dét : „Öt hó óta zárva volt e templom, Istennek e földi lak-
helye. Nem hallatszott benne a hivők imája, hallgatott az 
ének és orgona, sem sz. mise, sem létánia nem végeztetett, 
s csak a munkások kalapácsai, a művészek vésői, az állvá-
nyok ide-oda hurczolása visszhangzott itt, minden össze-
vissza hányva feküdt, pusztaság és romiadáshoz hasonlított 
minden. — Szomorú látvány volt ez, s mégis vigasztaló ! 
mert hisz ez előkészítése, hajnala volt a mai fénynek, a tem-
plom újjászületésének. — Amit az idő vasfoga lerágott dí-
széről, az ismét a művész kezei által vissza lőn állítva. Aki 
öt hó előtt utoljára látta e templomot, ma alig fog ismerni 
reá. Láthat ja az akkoron kormos falakat hófehérre tisz-
títva, látja az oltárokat uj aranyban, uj márványban fény-
leni, látja a padokat, a szentély sorompóit, az ajtókat uj 
színnel befestve, a templom egykori fölszentelésének tizen-
két jelvényét fris koszorúkkal övedzve, látja a képeket de-
rültebb színben, a szent szekrényt uj pompás alakban ra-
gyogni : szóval, mindent mint ujat, mint olyant, aminő volt 
egykor másfél század előtt, amidőn először mutattatott be 
itt a Mindenhatónak megváltásunk legszentebb vérnélküli 
áldozata, midőn először gyűltek itt össze Isten imádására 
Nyitra városának ajtatos hívei. — Ki ne örülne tehát e pil-
lanatnak, kinek szive fön nem dobogna hálaérzelemben e 
napon ? — S váljon ki volt e nagyszerű, költséges, ezen ki-
javíttatás majdnem 12,000 frtba került műnek szerzője ? 
Ki más, mint megyénk nagylelkű főpásztora, a város nagy-
kegyü pátronusa ő méltósága püspök urunk, ki szivén vi-
selvén a sz. irás ama szép szavait : „Uram ! szerettem a te 
házad ékességét s a te dicsőséged lakhelyét," nem állhatá 
meg tovább ezen isten-házának elhagyott állapotát, s fiúi 
fölterjesztésemre azonnal elrendelé buzgóan annak töké-
letes helyreállítását, külső- s belső kijavíttatását. — Hálát 
rebegjünk azért mindenek előtt az úrnak, hogy megyénket 
ily apostoli buzgalmu lelkifőpásztorral, városunkat ily ri tka 
bőkezüségü kegyúrral megajándékozni méltóztatott ! Kö-
szönjük meg itt az Isten szine előtt forróan kegyes püspö-
künk ezen atyai gondoskodását, kérjünk az egek urától ál-
dást s szerencsés hosszú életet reája stb." Ezután átment ki-
tűzött themájára: „Nescitis quia templum Dei estis" igy 
folytatván beszédét : „Azonban nehogy ezen örvendetes 
nap lelki haszon nélkül múljék el reánk nézve, emlékez-
zünk — eszmerokonságnál fogva is — azon lelki eszmélő-
templom képéről, melynek szögletköve az emberiség Meg-
váltója Krisztus, alapkövei az apostolok, s a hivők annak 
falai. Ezen élőtemplom az anyaszentegyház építéséhez mi is 
hivatva vagyunk, mi is annak kiegészítő részeit teszszük, 
mert hozzánk is is intéztetnek a nagy apostol ama szavai : 
„Nem tudjátok-e hogy Isten temploma vagytok, s az Isten 
lelke lakik bennetek ?" és ismét más helyen : „Fölépítve 
vagytok az apostolok és próféták fundamentomára, Krisztus 
lévén a szögletkő, akiben az egész épület egy nagy tem-
plommá növekedik az urban." Ezen élőtemplom — vagyis a 
kathol. anyaszentegyház képét fogom röviden összehason-
lítani e templommal — más beszédemben stb." Nem leend 
talán érdek nélküli,e templomról néhány adatokat itt előhozni. 

„Post dirutam — igy szól a visit, can. — et solo aequatam 
anno 1786 antiquam s. Jacobi ecclesiam parochialem, cu-
jus olim in foro civico existensis, turris solitaria — sic dicta 
s. Jacobi memóriám retinet, ebenigna resolutione regia, pro 
matre et parochiali ecclesia inferioris civitatis Nitriensis de-
signata, atque ejus temporis parocho loci Ladislao Kaman-
házy, subin canonico Nitriensi, dein episcopo Vaciensi, die 
10. junii in dominicam infra octavam ss. Corporis Christi, et 
in duas, superiorem et inferiorem parochia hujus hac occasi-
one factam divisionem incidente 1787 : per rsum. d. Adal-
bertum Prileszky canonicum et archidiaconum Nitriensem 
tradita est ecclesia patrum Piaristarum, co-usu iisdem reli-

cto. Initia structa hujus ecclesiae repetenda sunt a tem-
poribus Ladislai Mattyasovszky episcopi Nitriensis, primi 
collegii scholarum piarum fundatoris, cujus pia liberalitate 
manus tam grandi operi admota, subsequis annis, munificen-
tia potissimum praesulum Nitriensium — hanc Deo sacratam 
aedem ad eum, — qui actu — sacrum civitatis ornamentum 
est — statum perduxerunt pii scholasticae juventutis patres, 
cura sartorum tectorum usque annum 1787 illos manente. 
Ab anno autem 1787 tempore videlicet resignationis factae 
ecclesiae hujus in usum divinorum parochialium, sarta tecta 
curat episcopatus — qua terrestrale dominium, jus patrona-
tus Nitriae exercens. Quam s. Ladislai r. honori dicatam, 
anno 1789. die 20. sept, per excllm. d. Franciscum Xav. 
Fuchs Nitriensium praesulem consecratam esse, signa crucis 
in parietibus ecclesiae depicta cpo. 12— testantur." 

A másik tárgy, mit ez alkalommal előhozni akarok , 
egy egyszerű haláleset, de rendkivüli temetés. — Klotild ir-
galmas-néne, ki a világban Guggenberg Annának nevez-
tetett, hivatásának hü betöltése közben tüdőlobba esvén, 
élte 25 évkorában november 28-án meghalt. Brevi vivens 
complevit tempóra multa. Nem sok éve, hogy a kisdedek 
oktatásával, a betegek ápolásával szolgált Istennek a zár-
dában. — Az irgalmas-nénék rendjét, az Isten lelke szerint 
férfiú paulai sz. Vincze alapitá — épen azon korban, ami-
dőn a keresztény szeretet lelke a világból kiköltözni látszott. 
S ime, alig múlik egynehány éve, s máris ezernél több 
zárda létesül szavára, melyben az irgalmas-nénék a kisde-
deket oktatják, a betegeket ápolják, ruházzák a mezt elene-
ket, étetik az éhezőket, temetik a szegényeket — egyedül 
Jézusért ! Ezen szent hivatásnak szentelé Klotild néne is 
életét, s ebben keresé s találá életének valódi örömét. Mint 
tanitóné s a zárdában létező leánynövendékek vezetője, va-
lamint az isteniszolgálatoknál orgonázó mesternö egyaránt 
pontosan teljesité kötelességeit; szerettetve testvéreitől, s 
növendékeitől, példánya a szelídségnek s lelkismeretes szor-
galomnak, rögtön megbetegedvén — néhány nap múlva a 
haldoklók szentségeinek áhítatos fölvétele után — sz. 
zsoltárokat végső lehelletig énekelve, visszaadá Teremtőjé-
nek tiszta lelkét. Ez első haláleset volt a helybeli irgalmas-
nénék közt, Klotild pedig utólsó volt, ki Nyi t rá ra jöve ,azér t 
a többi testvér, ki nálánál előbb jött ide, sajnálattal vevé 
azt, hogy nem lehetett helyette az első áldozat. November 
30-án tartatott meg a temetés. Leírhatatlan azon részvét és 
megindulás, mely a halott fölött nyilatkozott az egész^város-
ban. Csoportonkint — mint egy körmenetben já r t a nép a 
halott tetemeihez, és soha egy temetés alkalmával sem volt 
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látható e városban oly nagy sokaság, mint e temetéskor. 
Mindaz, mit nem rég Kalocsáról egy ily hasonló esetről ol-
vastunk e lapokban, sokkal nagyobb mérvben jelentkezett 
itt is. Nagys. Kelecsényi János nagyprépost végzé fényes 
segédlet mellett a temetést, szentmise után a templomból ki-
indulva zárda udvarába a sírboltba vezetvén a boldogult hi-
deg tetemeit, hol az egyházi imák elvégzése után, a leány-
növendékek egy megható búcsudalt énekeltek szeretett mes-
ternőjök felett, végre a hálajeléül mindegyik valami kis em-
léket tett le a boldogult sírhelyére (u. m. képeket, érmeket) 
s csak nagy nehezen — könyező szemekkel tudtak meg-
válni a sz. helytől. — Ilyen az Istennek szentelt élet földi 
vége, de a valódi jutalma csak amott az örök életben kezdő-
dik. Rore coeli perfundat et reficiat ; odoré coelesti pascat 
animam tuam Deus !" 

GENF, nov. 14-én. A független conservativek nálunk 
győztek, és ime, mi 1846 óta nem történt, most habár pro-
testáns, de conservativ tanácsunk van. A radicalismus eme 
legyőzetése üdvös reánk nézve. Habár a radicális kormány 
nekünk némely szabadságokat adott a vallási emancipatio 
szempontjából, és mintegy védőnk gyanánt kivánt tekin-
tetni; bizonyos másrészről, hogy a társadalmi feloszlás sok 
elemeinek, és veszélyes tanoknak adott szabad menetet. A 
titkos társulatok, a szabadkőmivesség virágzott alatta. — A 
szentatya legutóbbi allocutioja a mi páholyaink haragját 
felkeltette. A lárma nem lenne oly nagy, ha a pápa igazat 
nem mondott volna. A párt, mely most Genfben diadalmas-
kodott, független conservativnek nevezi magát, és coalitio 
utján győzött, a protestáns conservativek és a régi radica-
lisok egyesülése által. Ezen egyesülésért mily ár adatott ? 
eddig nem tudjuk. Gyanítjuk azonban, hogy nem tisztán er-
kölcsi motívumok működtek közre. Az államtanács külön-
ben koránsem mutat fel egyértelműséget a nevekben. A 
régi protestáns aristocratia csak egy nevet mutat fel. Olda-
lán találunk egy egyszerű óramüvészt. A katholikusok egy 
ismeretlen savoyi által képviseltetnek benne, ki nem rég 
telepedett meg itt, s kinek nem lehet igénye bizalmunkra. 
A helyzet tehát nem egészen világos, a katholikusokra nézve 
azonban a legroszabbnak sem mondható. A győztesek hatá-
rozott protestánsok, kiknek a catholicismusra vonatkozó 
előítéletei, meglehet, ellenséges indulatu rendeleteket fognak 
eredményezni; de az ebből eredő rosz jelentéktelen leend. 
Jobb a nyilt harcz az ellenség alattomos fondorkodásainál, 
és egy természetellenes szövetségnél. — A szövetségi gyű-
lés most Bernben ülésez, és dolgozik a szövetségi alkotmány 
módositásán. Különös, hogy e módosítás a Francziaország-
gal kötött kereskedelmi szerződés folytán indokoltatott. 
Ama szerződés szerint minden franczia polgárnak joga van 
üzleti telepedhetésre, még a zsidóknak is ; amire pedig eddig 
a belföldi zsidóknak nem volt joguk. Ez utóbbi megszorítás 
tehát elejtetett. — Tudva van, miszerint a jezsuiták egy 
szövetségi törvény által innen ki vannak tiltva. A freiburgi 
követek tehát kívánták, hogy az itt született jézustársasá-
gabeliekkel ne bánjanak roszabbul mint a zsidókkal. A kí-
vánat annál természetesebb, mivel ama szerződés folytán 
franczia jezsuiták ki nem záratnak a megtelepedhetés jogá-
tól; — mégis a kérelem elvettetett, és a régi liberális és 
protestáns ellenszenv győzött. A freiburgi követek kitűnő 

beszédeket mondottak, és sajnálnunk kell, hogy egy con-
servativ protestáns sem támogatta javaslatukat. 

BERLIN, nov. 16-án. Beszélik, hogy a münsteri kath. 
akadémia teljes egyetemmé fogna átalakittatni, mely czél-
ből az államvagyon igénybe sem vétetik, mert a kath. egy-
kori „tanulmányi alap," mely a pr. kormány kezelése alatt 
áll, bőven szolgáltatná a költségeket. Ama alap büreni Móricz 
gróftól származik, ki mint családja utolsó sarja 1640-ben a 
Jézus-társaságába lépvén, ennek nagy összeget, és a büreni 
uradalmat hozta. Ebből a szerzet 1714 Bürenben nagy Col-
legiumot állított fel. Midőn 55 évvel később a társaság eltö-
rültetett, javai a münsteri és paderborni püspököknek ju-
tottak, kik azt oktatási czélokra forditották, nevezetesén a 
münsteri és paderborni tanodákra. Ez igy maradt a franczia 
uralomig Jeromos alatt, mikor e javak a korona-javakhoz 
csatoltattak. Később a porosz király 1823 nov. 30-iki ren-
delete folytán e javak ajtatos egyházi és tanügyi czélokra 
forditandóknak határoztattak. Ma egy része a münsteri és 
paderborni gymnásiumokra, s a büreni elemi tanodára for-
dittatik ; de sok prot. intézet is részesittetik belőle segély-
ben, mivel a jövedelmek jó. kezelés folytán nevekedtek, és 
elegendők volnának a münsteri egyetem fentartására. — A 
boroszlói városi tanács azon határozata folytán, melyben 
egy kath. ipartanoda alakítását megtagadta, és ezután csak 
vegyes tanodákra kiván áldozatot hozni, Görtz ur, egy ha-
tározott katholikus és városi tanácsos, beadta lemondását. 
Hasonlót tett Visova ur,a kath. gymnasium igazgatója. Sajnál-
nunk kellene ugyan, hogy ily kitűnő férfiak visszalépnek a 
városi tanácsból ; de nem lehet nem helyeselni azon jellem-
teljes eljárást, hogy nem akarnak közreműködni oly tanítás 
szervezésére, mely azon ürügy alatt, hogy egy vallást se 
sértsen, egészen vallástalan nevelést nyújt az ifjúságnak. 
Göttingában e napokban telepedtek meg az irgalmas-szü-
zek. — A kölni székesegyház épitési költségeihez szüksé-
ges összegek megszerzésére engedélyezett sorshúzás 177,000 
tallért eredményezett. Eme sorsjáték alkalmasint jövő évben 
ismételtetni fog. — Bizonyos számú német kath. hittudósok 
Bonnban kath. hittudományi folyóirat kiadására egyesültek, 
mely jövő januar elején „Theologisches Literatur-Blatt" 
czime alatt induland meg. — Itteni zsidóközségünkben, 
mely talán Némethonban legnépesebb és leggazdagabb, 
furcsa szakadás létezik egy darab idő óta, melynek folytán 
az orthodoxok rabbival nem birnak. 

CHINA. (Missioi tudósítások.) Kuy-Tseu apóst, helyet-
nökségből, Faurie apolloniai püspök levele 1864 dec. 23. 
„Mult jun. 10-én irt levelemben volt szerencsém jelenthetni 
azon megtérési nagy mozgalmat, melyet ezen év első felében 
tapasztaltunk. Küldéreink nem győzvén a munkát, én siet-
tem segélyökre; de amit előreláttam, jelenlétem csak nö-
velte még a lelkesültséget. Mindenütt diadalmenetben része-
sültem, a községek mindegyike látni vágyott. Megérkezé-
sem előtt még lerontották a bálványokat, és iparkodtak 
megtanulni legalább a keresztet vetni. Visszatérésem óta is 
a mozgalom növekedő félben van és t. Lions atyának kör-
utat kellett tenni 100-nál több községben. A hit terjedése 
most már mintegy magától terjed ; hanem mindezeket meg 
kell tanítani a hitre, keresztelni, gyóntatni, a szentségekben 
részesíteni. A küldérek egy egész serege kívántatnék erre. 
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Templomokat legalább 500-at kellene épiteni, és erre pénz 
kell, azért mi minden reményeinket a hitterjesztő egyesü-
letbe helyezzük, mert a munkát félbeszakítani nem szabad. 
Kérünk tehát gyors segélyt." 

Ugyanazon főpap a külföldi missiók neveidéjének 
igazgatójához is irt jan. 1 l én. „Azon szomorú helyzetben 
vagyunk, hogy elégteleneknek találjuk magunkat. T. Lions 
atya irja, hogy kimerültsége miatt fel kellett függeszteni 
prédikáczióit. Névsorozatából kitűnik, hogy 40,000 imádója 
van már az igaz Istennek, és még van 100 helység, melyekből 
nem birja még a neveket, csak az ő kerületére 60,000 meg-
tértet lehet számítani. A többi kerületekben is nagy a hivek 
száma. Lábra állítottunk régiebb keresztényeinkből, akit 
csak lehetett, férfit asszonyt, fiatalt öreget, kik catechizál-
nak. Es íme ezen mozgalom közepette, mely egy egész tar-
tományt visz a kereszténység ölébe, mégspm hiányzanak a 
vértanuk. 1858-ban egy nemzetőri főnök két ujonmegtértet 
halálra vitetett. A szerződések szerint neki mint gyilkosnak 
bűnhődni kellett volna ; de az ő szerencséjére a bíró gyű-
lölte hitünket, addig húzta, halogatta a dolgot, mig végre 
felmentette, aki azonban mint vérszopó tigris mégsem szűnt 
meg üldözni a keresztényeket, kiknek el kellett a községet 
hagyni. Még maradt egy Hoang nevű család, mely meg-
tartotta szivében a hitet, de nem merte nyilvánítani. 

Mult évben a szétszórt keresztények az alkirály ren-
deletére visszatérhettek. Hoang családja most azt hivén, 
hogy többé nincs mitől félni, eljött a keresztényekkel imád-
kozni. Az üldöző fenyegetődzött, és dec. 28-án aprószentek 
ünnepén körülvétette a házat, betörte az ajtót, kivonszolta 
Hoangot és nejét és levágta fejeiket. A nép összefutott, az 
áldozatok gyermekei rádültek szüleikre, keservesen sirva 
jajgatva , a helybeliek pedig látván a gyilkost karddal 
jönni, megfutamodtak. Az alkirály most üldözteti a gyilkost 
és halálra keresteti, megtiltván nekem, hogy érette közben 
já r jak . Bár az Isten megnyitná szivét és lágyítaná meg a 
megtérésre !" 

KONSTANTINÁPOLY, nov. 5-én. Néhány év óta a 
törökök a sultán születése napját az európai nagyhatalmak 
példája szerint ünneplik, kiket más dolgokban is követnek. 
Ezért először is a török vallási időszámítást hagyják el, és 
ez ünnepet a nyári napegyenlet első vasárnapjára teszik. 
Ez hódolat a keresztény időszámításnak, és a hivatalos lap 
nyíltan kijelenti, hogy a vasárnap a nyugalom napja — tehát 
nem péntek, és alkalmasabb a "polgároknak egybegyűjtésére. 
Ezen újítás főérdeme Fuad basáé, a nagy vezéré. Ö eljár a 
franczia nemzeti ünnepélyekre is, és magánál is fogadáso-
kat rendez, mindinkább terjesztvén az európai szokásokat. 
A Bosphorus regényes partján levő nyaralójában gyűjti 
össze a keresztényeket és törököket egyiránt; — különben 
Bolgárországból reánk nézve még mindig szomorú hirek ér-
keznek, a szakadárság folyton szövetkezik a hatóságokkal 
az unió akadályozására, megrontására. Husni basa, a strom-
nitzai görög püspök barátja, a kath. hitküldérek és ujon 
megtértek ellen rendszeres üldözést visz, bebörtönzések, és 
adótúlterhelés által akarván az utóbbiakat visszaterelni a 
szakadár egyházba. Azok, kiket ily módon sikerül vissza-
vezetni, azonnal kiméltetvék, sőt kegyekkel halmoztatnak 
el. A portának és a követségeknek tudomásuk van mind-

ezekről, és mi bámulunk, hogy büntetlenül maradnak. A 
katholikusok itt ugy látszik törvényen kivül vannak he-
lyezve. Ha valami protestánsnak, vagy zsidónak történik 
baja, a liberális, szabadkömives lapok belármázzák vele a 
félvilágot, hogy elégtételt nyer jenek; de ha a pápa egy-
házi joghatóságának sérelméről van szó, vagy katholikussal 
bánnak roszul, ez figyelmet sem érdemel. — Sajnos, hogy a 
„nagy egyház" püspökei institutiojukat nem Couza fejede-
lemtől kapják, ki ministerének meghagyta, hogy csak olya-
nok ajánltassanak neki püspökökké, kik ajtatosság, és tudo-
mányosság által tűnnek ki ; ezen törvényt jó volna a török-
országi kinevezendő görög püspökökre is alkalmazni, hol 
ugy látszik, épen ellenkező történik. 

Következő ujságlapok ajánlhatók, melyek hazánkon 
kivül megjelennek, és Sartori Károlynál Bécsben 

megrendelhetők. 
L i t e r a t u r b l a t t , herausgegeben von Dr. Wolf- fr . kr . 

gang Menzel. Jährlich 104 Nummern in 4. . . 7 70 
L i t e r a t u r b l a t t , theologisches, in Verbindung 

mit der kathol. theol. Facultät zu Bonn und unter 
Mitwirkung vieler Gelehrten. Herausgegeben 
von Prof. Dr. F . H. Reusch. Vierteljährig 6 Num-
mern.  

L i t e r a t u r-Z e i t u n g , a l l g e m e i n e , zunächst 
für das katholische Deutschland. Unter Mitwir-
kung einer grossen Anzahl von Gelehrten. Her-
ausgegeben von Dr. Th. Wiedemann. Jährlich 52 
Nummern  

M a g a z i n f ü r P ä d a g o g i k . Katholische Zeit-
schrift für Volkserziehung und Volksunterricht. 
Herausgegeben unter Mitwirkung von mehreren 
Geistlichen und Schulmännern von Seminar-Ober-
lehrer J . Haug. Jährlich 12 Hefte 4 30 

M a r i e n-P r e d i g e r , d e r . Eine homiletische Zeit-
schrift. Im Vereine mit mehreren Priestern her-
ausgegeben von Ludwig Gemminger, Bénéficiât. 
Jährl. 12 Hefte 4 60 

M i s s i o n s b l a t t , k a t h o l i s c h e s . Dülmen. Jähr-
lich 52 Nummern. . 2 40 

N a t u r u n d O f f e n b a r u n g . Organ zur Ver-
mittlung zwischen Naturforschung und Glauben ; 
für Gebildete aller Stände. Jährlich 12 Hefte. . 4 30 

P a s t o r a l - B l a t t . Herausgegeben von einem Ver-
eine von Curatgeistlichen der Diöcese Münster, 
und redigirt von Dr. Giese, Subregens des bischöfl. 
Priesterseminärs. Jährlich 10 Nummern. . . . 1 48 

P h i 1 o t h e a. Blätter für religiöse Belehrung und 
Erbauung durch Predigten, geschichtliche Bei-
spiele, Parabeln u. s. w. Unter Mitwirkung mehre-
rer katholischen Geistlichen herausgegeben von 
J . M. Rückert Pfarrer der Diöcese Wiirzburg. 
Jährlich 12 Hefte I 3 70 

P r e d i g e r , d e r , u n d K a t e c h e t . Eine prak-
tische , katholische Monatschrift, besonders für 
Prediger und Katecheten auf dem Lande und in 
kleineren Städten. Unter Mitwirkung mehrerer 
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katholischen Geistlichen herausgegeben von Lud-
wig Mehler, Canonicus vom Collegiatstifte zu St. 
Johann in Regensburg. Jährlich 12 Hefte. . . 

Q u a r t a l s c h r i f t , t h e o l o g i s c h-p r a k t i s c he. 
Herausgegeben von den Professoren der bischöfl. 
theolog. Diöcesan-Lehranstalt in Linz. Verant-
wortl. Redacteure Dr. Jakob Gosselsberger und 
Dr. Martin Hochhuber. Linz. Der Jahrgang von 
4 Heften  

Q u a r t a l s c h r i f t , t h e o l o g i s c h e . In Verbin-
dung mit mehreren Gelehrten herausgegeb. von 
Dr. J . Kuhn, Dr. C. J . Hefele, Dr . Zukrigl etc. 
Tübingen. Jährl . 4 Hefte  

R e v u e d e l ' a r t c h r é t i e n  
R e v u e c h r é t i e n n e  
R e v u e d u M o n d e c a t h o l i q u e  
R e v u e d e s s c i e n c e s e c c l é s i a s t i q u e s . . 
S c h u l f r e u n d , d e r . Eine Quartalschrift zur 

Förderung des Elementar-Scliulwesens u. der Ju-
gend-Erziehung. Herausgegeben v. Pfarrer J . H. 
Schmitz. Jährl. 4 Hefte  

S e n d b o t e , d e r , d e s g ö t t l i c h e n H e r z e n s 
J e s u . Monatsschrift des Gebetsapostolates. Jähr-
lich 12, Heft 8 

S i o n. Eine Stimme in der Kirche für unsere Zeit. 
Eine religiöse Zeitschrift, herausgegeben durch 
einen Verein von Katholiken und redig. von Dr. 
Joh. Gg. Fussenegger. Jährlich 24 Hefte. . . 

V a t e r l a n d , das. Erscheint mit Ausnahme des 
Montags täglich. Preis vierteljährig  

V e r e i n Z u r V e r b r e i t u n g g u t e r S c h r i f -
t e n , der Marianischen Gesellschaft zu Innsbruck. 
Preis jährlich  

V e r e i n z u r V e r b r e i t u n g g u t e r k a t h o -
l i s c h e r B ü c h e r . Wien. Jährlih 12 Hefte. . 

V i e c h r é t i e n n e , l a  
V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t , österreichische , fii r 

katholische Theologie. Unter Mitwirkung der 
Herren Domcap. Dr . J . A. Ginzel, Domcap. Dr. 
J . Scheiner und Dompropst Dr. F. Werner. Her-
ausgegeben von Dr Th. Wiedemann. Der Jahr-
gang von 4 Heften  

V o l k s b l ä t t e r , R h e i n i s c h e . Jährlich 52Num-
mern.  

V o 1 k s f r e u n d, ö s t e r r e i c h i s c h e r . Erscheint 
mit Ausnahme des Montags täglich. Preis viertel-

Z e i t s c h r i f t f ü r E r z i e h u n g und Unterricht 
im Geiste der katholischen Kirche. Unter Mitwir-
kung von Geistlichen, Lehrern und Jugendfreun-
den. Herausg. vom Sem. Lehrer G. Kentenich. 
Jährlich 6 Hefte  

fr. k r . 
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13 

9 
18 
13 

40 

70 

46 
50 
50 

20 

12 

68 

40 

50 

18 

VEGYESEK. 
Képviselőinket többféle szempontból szeretnők osztá-

lyozni, nemesség, birtok, vallás, nemzetiség szempontjából. 
Mind ez jó tájékozást nyújthat a helyzetek helyes felisme-
résére. Nemzetiségi szempontból tekintve a hosszú képvise-
lősorozatot, azt találjuk, hogy a magyar elem teljes épségben 
képviselve van, a szerbek az ő számukhoz arányt mutatnak; 
csak az oláhok és a felsőmagyarországi tótok, ha azon me-
gyéket tekintjük, hol mind a két nemzetiség nemcsak túl-
nyomó, hanem ugyszólva egyedüli számban van, magyar 
neveket küldtek a képviselőházba. Örülnünk kell e bizalom-
nak, mivel a közös haza iránti szeretetet tanúsítja ; de mivel 
tudva van az oláh, tudva a felföldi tót nemzetiségi mozga-
lom, mely el nem fojtathatván, kielégítés után kiált, s a jo-
gos kielégítésre ünnepélyes ígéretet is bir : habár tudjuk, 
hogy a jó magyar képviselő teljes méltánylattal és igazság-
gal lesz mind a két nemzetiség iránt, mikint a tót nevü kep-
viselő lenne ; mégis nem ártott volna a nemzetiségi 
kérdésre nézve, ha e két nemzetiség több saját nevü 
képviselőt küldött volna az alsóházba, hogy addig is, 
inig e kérdés eldöntetik, nyugalmas bizalommal várják 
be ennek jogos és méltányos megoldását. Most azonban csak 
annyit mondhatunk, hogy miután a magyar nevü képviselő 
mind a két nemzetiségnek ugyanazt fogja megadni, mit a 
két nemzetiségi saját nevü képviselő igazságosan követel-
hetne : abban lesz a dicsősége ezen országgyűlésnek, hogy 
a magyar önszivéböl, a magyar nevü képviselők meleg szó-
noklatainak és helyes tanácsainak következtében, minden 
nemzetiség, tehát az oláh, a tót is ki lesz elégítve. Ha a ma-
gyar nemesség képes volt alkotmányos jogát az egész haza 
polgáraival megosztani : magyar létére képes lesz a nemzeti-
ségi igazságos igényeknek is eleget tenni ; s az oláh és tót 
a jkú nemzetfiaink, kik most ellen jelöltet állítottak ki nem-
zetiségi indokból, látván igazságos óhajaik kielégítését, mely-
et oly hőn óhajtunk, ugyanezen magyar nevü képviselő-
ket, ha képesek a törvényhozásra, teljes bizalomból újra 
megválasztandják, látván, hogy a magyar nem önző, hanem 
önmaga ellen is tud igazságos lenni, mikint mindenki iránt 
volt, ugy hogy elég ereje vala saját tévedését is bevallani. 

Báró Eötvös József urnák emlékbeszédje Szalay László 
jeles hazánkfia fölött sok fénypontot tartalmaz, melyet meg-
tapsolunk, átalában pedig, mint minden felszólalása a báró 
urnák, igen kedves ;. . . hanem épen azért nem kedves, mi-
vel igen kedves. Non bene semper olet qui bene semper olet. 
— A ngys báró ur fogja tudni, mit értünk ; később, ha al-
kalmunk leend, mások is fogják tudni. A báró urnák gond-
viseléses hivatása van nemzetünk sorsában ; oly jól tud ő a 
commis kenyérre is vajat kenni; az 1848 előtti nem jól sike-
rült; az 1851-inek semmi sikere nem volt; a jelenlegit csak 
a kereszt lábainál ismételve tett, s a szent áldozás után 
megújított elmélkedés tenné üdvössé. Oly nagy, oly meleg 
sziv a báró ur, hogy keresnie sem kell a hódítást, ez neki 
osztályrészül jut keresetlenül is. Emlékbeszédje a jelesek 
egyike; ez is azonban egy alkalom, hogy kimondjuk, mi-
szerint aggódunk a nemzet fölött, melynek nagy fiairól a 
dicsszónokok által nem említtetik, vagy nem említtethetik, 
hogy vallásosan erkölcsösek voltak. A religio, mikint La 
Guéronnière Billault-ról mondá, felvilágosítja a politikai 
pálya ösvényeit. Ezt szeretnők, ha államférfiainkról hirdet-
tetnék.^ 

Épüléssel olvastuk gr. Desewffy Emil urnák b. Vay 
Miklós ur által felolvasott szózatát a magyar akadémiához, 
mikor ennek palotája ünnepélyesen megnyittatott. A fájda-
lomban, hogy az elnök gróf ur személyesen nem nyithatta 
meg e nagygyűlést, mink is részt veszünk ; a nemzet dicső 
jövőjéről fogant és közzé tett reményeit hazafiúi megelége-
déssel és önérzettel osztjuk, s mit teend, mit tehetend a ma-
gyar nemzeti műveltségére, vagy müveit nemzetiségére, mi 
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is hiszszük, csakhogy ezt a gróf által meg nem emiitett föl-
tétel alatt hiszszük : t. i. ha az Isten megsegíti ; megsegíti 
pedig, ha a nemzet imádkozik az Istenhez ; imádkozni fog 
az Istenhez, ha vallásos lesz ; vallásos lesz, ha katholikus 
lesz. Ezen kiegészítéssel, a gróf ur megengedi nekünk, gon-
doljuk, hogy elmaradt gondolatjait fejezzük ki. 

A szentföldnek Bécsben lakó biztosi hivatala zarándo-
kolási utazást nyit Jerusalembe és a többi nevezetesebb vá-
rosokba a jövő évi húsvéti időre. Csak férfiak vehetnek részt 
a zarándokolásban, kik, midőn a bécsi biztosi hivatalnál, mely 
a ferenczieknél vagyon (Franciscaner-Platz nr. 4.), ezen uta-
zásra jelentkeznek, neveiket, hivatalaikat előre bevallják. 
Az utazási költség oda és vissza, ide értve minden kiadáso-
kat , első helyen 500 fr t . második helyen 430 fr t . ezüst pénz-
ben. Ami marad, az a visszatérésnél visszaadatik. A bejelen-
tésnek jövő január végéig meg kell történni ; ugyszinte az 
utazási pénzilletéknek a szentföldi biztossághoz felküldetni. 
Utazni lehet Bécsen át, vagy, ha tetszik egyenesen Triest-
nek, hol mart. 5-én reggeli 10 órakor hajóra szállnak, Ale-
xandriában 4 napot pihennek, mely idő kirándulásokra fog 
fordíttatni. — A szentföldi biztosság nyomtatott tervet adott 
ki, részletesebb tudakozódások hozzá intézendők. Ha valaki 
az uti vállalattól visszaáll, pénzét visszakapja. 

Amin t néhány nap előtt hirdettük, meg is jelent „Áta-
lános tanítás- és tanodai neveléstan ; utmutatás a néptanodai 
tanítói hivatal czélszerü betöltésére, Herrmann Ferencz 
után magyarra átdolgozta Mennyey József, tanitóképző-ta-
nár, a kalocsai tanitóképezdével kapcsolt elemi főtanoda 
igazgatója. Pest, Heckenast Gustávnál." A munkás átdol-
gozó szavát tartotta, mikor az előfizetési ivek szétküldésé-
nél a munka mielőbbi megjelenését ígérte. E kötet 18 ív, 
mikint a kiadótól várhatni volt, csinos nyomtatás. 

A Pesti Napló néhány hét előtt, most a Győri Köz-
löny kis követeket követel a n a g y követekhez. I f jak vol-
nának azok, Kiket a kerület saját költségén tart el a képvi-
selő mellett, hogy az alkotmányos világba beavattassanak, 
és igy képeztessenek. Ez volna az auscultans és practicans 
ifjúság, a régi patvaria. jurateria. Egyre nem figyelnek a 
mi lapjaink, ami az if júság kiművelésére nagyobb liátrány-
nyal van, hogy a nőknél a szenvedélyt ily országos ügyek 
iránt csillapítanák. A férfinek, ki nem képviselő, van mit 
keresni az országházban ; de mit keres ott a nő ? Spactatum 
veniunt spectentur ut ipsae. Mult országgyűlésnél is mi fog-

lalta el a karzatot egészen, de egészen, nap-nap mellett ? 
Hosszú női sereg. A fiatalság, mely tanulhatna, buzdulhatna, 
ildomot, melyet elméletileg tanulni nem lehet, elsajátítana ; 
más helybeli, vidéki férfi, akit érdekel, aki itél, aki későbbre 
irányt vesz, a politikai ügyeknél illetéktelen női sereg miatt 
helyet nem kaphat a karzaton. Az illetők, a hivatottak, a 
szakértők kizáratnak : az illetéktelenek , a nem hivatottak, 
a szakértőségre egészen képtelenek foglalják el a helyeket. 
Ha ez egyszer történnék , a tudni-, a látnivágy mentséget 
adna ; de mikor ez nap-nap mellett van, a közügyek akadá-
lyává növi ki magát. Az országgyűlési üléseken meghono-
sult nők a család tönkretevői a fényűzésben. Amennyire 
beleszereti magát a küzügyekbe, annyira kiszereti magát a 
házi ügyekből. Ez a család átka. E g y angol nő szégyellené 
magát a képviselői ház karzatán megjelenni. 

A bécsi katholikusok buzgóságáról világos tanúságot 
tesz, hogy Cramernek Trierben mondott beszédjét, melyet 
lapunk 33-ik számában közöltünk, a legújabb pápai kölcsön-
ről külön kinyomatták, és a ,Volksfreund' újsággal szét-
küldték. Adja Isten, hogy e lelkes beszéd, többektől olvas-
tatva, sokaknál, kiket az Isten megsegitett, hogy néhány 
megtakarított fillérről rendelkezhessenek, buzgalmat nyújt-
son, megtakaritott pénzüket romai kölcsönbe fektetni, mely 
jelenleg legbiztosabb, miután örömest venné át a forradalmi 
Italia, s garantirozná I I I Napoléon, ha a szentatya áten-
gedné. A napokban voltunk szerencsések egy buzgó 
plébánosnak számára 1000 frankos kötelezvényt megren-
delni. 

Előbbi számunkban Las Casas helyett Sta. Clara olva-
sandó. 

É r t e s í t é s . Zalka Synopsis Hist. Ecclesiast. III füzete 
Mohamed korszakától kezdve, már a kösajtó alól kikerült . 
Szíveskedjenek tehát azon tisztelt megrendelők, kik már 
ezen füzetnek hasznát szeretnék venni, a mikinti elszállítás 
módjáról rendelkezni. 

Pest. dec. 12. 1865. D. S. 

Kegyes adomány. 
Maissról a szentatyának . . . . . 5 f t t . o. é. 
Bódokkó'váraljáról „ „ . . . . 3 ezüst húszas. 
Maissról a pesti oltár-egyletnek . . . . 10 fr t . o. é. 
Sz.-László-társulatnak Maissról- . . . 11 frt. o. ó. 

Előfizetési fölhívás. 
Egyházi lapnak neveztetik ,Religio' czimü lapunk ; kétségkívül az, ha a szándékot és czélt te-

kintjük, mely szerkesztését vezérli. De erre csak törekszik : az eredmény, a valóság testvéreinktó'l függ . 
Bár melyik lap az ő olvasóinak kedvencz eszméit, nézeteit pengetheti, sokakról hallgathat, többről oly 
hangon szólhat, mint olvasóinak tetszik: egyedül m i n k é lapnak vezetésén vagyunk azon parancsolt 
helyzetben, hogy nem azt, ami tetszik, irjuk, hanem amit kell; mivel az igazság van fölöttünk, s midőn 
olvasóinknak szolgálunk, épen nem olvasóinknak, hanem az igazságnak teszünk szolgálatot. I ly külde-
téssel sem a szólásban, sem a hallgatásban árulást nem követhetünk el. ,Fiat lux,' ez Íratott nekünk ; ol-
vassuk szinte: ,dum noxin medio cursu consisteret, sempiternus sermo tuus a regalibus sedibus venit.' 
Nem rovjuk fel dicsőségnek e küldetést inter confligentes opiniones, inkább fájdalmas kötelességnek mon-
danók azt. Ezen fájdalmas, lehet hogy diadalmas kötelesség teljesítésére készülünk, midőn Istenbe vetett 
bizodalommal, s testvéreink pártfogolására tett várakozással előfizetést nyitunk, és pedig egész évre 10 
fr. 50 kr., félévre 5 fr. 25 kr. o. é., melyet nevünkre czimezve, az előfizető nevének, lakásának és posta-
helynek, melyről a lapok vétetni fognak, bérmentesen beküldetni kérünk. Palás thy Pál. 

Lipótutcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Qalgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és alduoasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
lcint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj fé lévre , postán 

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, december 23-án. 51. II. Félév. 1865 
TARTALOM: Lelkigyakorlatok. — Egyházi tudósí-

tások. — Könyvészet. — Vegyesek. 

Lelkigyakorlatok. 
Az i^jfés lélektani igényeinkkel igen kiegyez-

tethetőnek találom azon eljárást, mely szerint a 
szünnapok elteltével a papnevelde küszöbét átlépő 
papjelölt — egyéb teendői megkezdése előtt — lel-
kigyakorlatok által készittetik el a nagy horderejű 
munkára. Mert mi egyéb feladata a négy évi nevei-
dei tanfolyamnak, mint a szükséges papi erény és 
tudomány titkaiba beavatni s azokban párhuzamo-
san képezni a választottat, hogy magasztos hivatá-
sinak kellőleg megfelelni majdan képes legyen? 
Ámde e végre szükséges, hogy ne csak testével lép-
jen az Ur házának pitvarába, hanem hogy lelkével 
se szórakozzék többé. Az egy szükségesre gondol-
jon; Jézus lábaihoz ülve figyelme az égi mester aj-
kain csüngjön, az ekeszarvra téve kezeit, vissza ne 
tekintsen, és mintegy feledve apja házát is, kizárólag 
egy urnák szolgáljon; sőt hivatása teendőibe any-
nyira belemerüljön, mint egykor syracusi Archime-
des mértani alakjaiba. Kár volna az időt vesztegetni 
kétfelé sántikálván, mert : „nescit tarda molimina 
Spiritus s. gratia," mondja sz. Ambrus. Félre tehát 
minden akadékkal, mely az Ur kegyelmének hatá-
sát gátolhatná ! 

Nem alaptalan ugyan némelyeknek azon jó 
szándékú észrevétele, miszerint jobb előkészület vé-
gett kivánatos volna a növendékek összejövetele 
után a lelkigyakorlatokat egy hóval későbbre ha-
lasztani ; ámde hol ez meg nem történhetik , azon 
kell lenni, hogy a jóakarat pótolja a készültség hiá-
nyát, s ilyenkor Isten kegyelme nem késlelkedik a 
szükségeseket megadni. Fődolog, ami különben ma-
gától is értetődik, hogy a lelkigyakorlatok vezére a 
sz. Ignácztóla Szentlélek ihlése következtében sza-
bályozott elveket ismerje, azokat szem előtt tartsa, 
s leginkább a szent csend lelkismeretes megtartá-

sát hathatósan sürgesse a lelkigyakorlatok egész 
tartama alatt. Két havi időköz elég hosszú arra, 
hogy a világ poros országútján andalgó vándor lel-
kére, habár csak vigyázatlanságból is, némi földi 
szeny tapadjon, mely ha azonnal le nem törültetik, 
mindegyre vastagabban rakódik le, s mintegy ho-
mályba burkolja, hályoggal vonja be a lelki sze-
met, következésképen nagy hátrányul szolgál a 
lelki haladásra, „nam in malevolam animam non 
intrabit sapientia Dei" igy hangzik az irás szava. 
Aki a kegyelem állapotát nélkülözi, az habár min-
dig tanuljon is, az igazság birtokára alig foghat 
szert tenni. Bölcsesége csupa testi érdekből eredő 
„sapientia carnis" leend, melylyel sokszor mind 
magának mind másoknak többet árt, mint használ, 
mely <i lelki-élet emberének 11 tffifryfáM.; 
válik. Elhanyagolva a szent gyakorlatokat, melyek-
ből szelleme tápot s erőt menthetne, vagy azokat 
csupán kényszerből s lanyhán végezve, nagyon ter-
mészetes, hogy annak előbb utóbb Jézus szelid igája 
és könnyű terhe viselése nagyon nehezére fog esni ; 
azért kelletlen s majd zúgolódva fogja még egy 
ideig czipelni ezt, mig urat cserélve, elvégre más 
zászlóhoz szegődik, többnyire — hűtlensége dijául — 
saját romlására, mások botrányára. Azonban minek 
e nyilt igazság bizonygatására a tollat koptatni, 
miután bizalommal mutathatunk azon szép eredmé-
nyekre, melyeket már is a jól megtartott lelkigya-
korlatok itt ott létrehoztak? Ezer hála a gondvise-
lésnek, örülünk is a szép reményi! lelki gyümöl-
csöknek ; vajha azokat a jövőre is biztositva láthat-
tiók ! Ezen aggodalom sajtólja ki belőlünk a szót 
azon reményben, hogy felszólalásunkat ott, ahol 
kell, figyelemre méltatandják. — Az anyatermészet-
nek az a törvénye, hogy miután egyszer meghozta 
gyümölcsét, kifáradtan pihenni s nyugodni megy, 
hogy erejét magába-vonultságában ismét össze-
gyűjtse s aztán nyugalmából kikelve, u j erővel vi-
rulhasson. Nem különben szokott ez történni a lelki 
erőkkel is az erkölcsi élet országában; azok is gyü-
mölcsöznek, kifáradnak s megujulásra szorulnak, 
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hogy el ne satnyuljanak. Az újonnan felszentelt ál-
dozár élte tavaszán, miután a lelkébe oltott papi 
erények által is nemesittetett, mint a kegyelem-
virágokkal diszlő gyümölcsfa a neveidéből, hol 4— 
8 éven át éberebb gonddal ápoltatott, óvatott, öntöz-
tetett vagy a szükséghez képest nyesetett is, mint 
valamely üvegházból átültettetik Krisztus nagy földi 
kertjébe, s kedvező elemi befolyás alatt meg is ér-
leli jó zamatu első zsengéit, Hanem a gyümölcsho-
zás után beáll az erővesztés, ezután a lelki magába-
vonulás szüksége erőgyűjtés végett. De fájdalom ! 
ezen erőgyűjtés a magába-szállás által nem igen 
gyakoroltat ik, minek gyászos következménye : a 
legszebb reményre jogosító magfáknak elerőtlene-
dése; ez az oka, hogy az erőfogyott magasra nőtt 
fa csak laza gyümölcsöt adhat. De hol a kedves ta-
nya, mely a kifogyott erőt ujjal pótolni alkalmat 
nyúj t V Nem másutt, mint Jézus szentséges lábainál, 
ki egykor tanitványainak mondá : „venite in deser-
tum locum et requiescite pusillum" lelkigyakorla-
tokba, melyekre a szentatya hí és édesget az osz-
trák birodalom főpapi karához 1856-ik évi martius 
15-én menesztett körlevele által, melyben a többek 
közt igy szól: „Sed quam vehementer ad ecclesia-
sticum spiritum tuendum et fovendum, atque ad sa-
lutarem constantiam retinendam conférant spiritua-
lia exercitia, innumeris iccirco per Romanos pontifices 
praedecessores Nostros ditata indulgentiis, quisque 
vestrum optime nőseit. Ea proinde eunctis ecclesia-
sticis vestris viris etiam commendare et inculcare ne 
desinatis, quo ipsi eerto dierum spatioin opportunum 
aliquem locum saepe secedant, ubi quavis liumana-
rum rerum cura abjecta, omnia sua facta, dicta, 
cogitata coram Deo quam diligentissime reputan-
tes, et annos aeternos assidua meditatione liabentes 
in mente ac maxime bénéficia sibi a Deo collata re-
colentes, studeant contractas de mundano pulvere 
sordes abluere, et resuscitare gratiam, quae ipsis 
data est per impositionem manuum, et exspoliantes 
veterem hominem cum actibus suis, novum induant, 
qui creatus est in justitia et sanetitate." Ugyanezt a 
szentatya mint az összes kereszténység apja és mes-
tere már 1846-ban az egész világ főpásztoraihoz 
bocsátott apostoli levelében is kiválóan sürgeti, mi-
után a papneveldék ügyéről előbb hathatós szava-
kat ejtett a trienti sz. zsinat értelmében. Sőt ugyan-
ezen lelkigyakorlatokat mint a lelki élet felujulásá-
nak rendkívülien hathatós eszközét még a világi 
hiveknek is ajánlja az olaszhoni püspökökhöz 
1859-ik év dec. 17-én adott körlevelében, s mint ez 

egyébiránt magának sz. Ignácznák is első terve 
volt s még jelenleg is több helyen gyakoroltatik; 
névszerint nemcsak Francziaországban, hanem Vest-
plialiában is, e nemes tartományban, hol tán inkább 
mint másutt a nemesség, polgárság s a nép valódi 
keresztény szellemtől levén áthatva, e czélra több 
régi kolostor vásároltatott jótékony adományokból, 
vagy magán kastélyok is e czélra elkészíttettek és 
felszereltettek, ahol időnkint felváltva férfiak vagy 
nők sereglenek össze lelkigyakorlatok tartása vé-
gett. A nem épen régen boldogult Rothaan atya a 
Jézustársaságbeliek rendfőnöke Romában sok év-
vel ezelőtt egy régi sz. Eusebiusról nevezett szer-
zetházat vett, melyet minden rendű rangú világi 
férfiak számára lelkigyakorlatok tartására felsze-
relt. Aki ennek áldásos működéséről meg akar győ-
ződni, hogy Stöger atya szavaival éljek, az olvassa 
a tudományosságáról hires Theiner Ágoston atyá-
nak a „papneveldék"ről irt müvét, kinek bizonyí-
tása annál hitelesb, minthogy ő maga is ezen ház-
ban az ott megtartott sz. gyakorlatok által jutott el 
az igazság megismerésére s veté meg tökélyes eré-
nyes életének alapját. Sokszor lehet jó irányú kül-
földi lapokban olvasni nemcsak egyháziak, hanem 
világiak s különösen iskola-tanitók által megtartott 
lelkigyakorlatokról ; valóban üdvös gondolat, egy-
szersmind kiáltó szükség ! Münchenből kapott egy 
magánlevélből értesülök, hogy egy jámbor tert iana 
lakása áll nyitva nők előtt ily sz. czél végrehajtha-
tására. Vajha mi is ébredeznénk valaha már ! Ez 
akkor fog csak bekövetkezni, lia a pap urak, kik hi-
vatásuknál fogva a világ világossága s a földsava 
tartoznak lenni, jó példájukkal elő fognak járni ; 
mert bizonyos, hogy minden szentségnek kiindulási 
pontja az egyházi rend ; azoknak, kik az Ur föl-
kentjei, előbb kötelességük az önszentelődés, aztán 
másoknak, kik általuk kapják. Azért irja sz. Pál 
kedves tanítványának, Timotheusnak Il-ik levelé-
ben intvén őt: „hogy gerjeszsze föl a kegyelmet, 
mely benne vagyon a kézrátevés által," ez pedig 
legczélszerüebben a lelkigyakorlatok által éretik el. 
Még idevágóbb, amit ugyan ahoz első levelében ír 
mondván: „El ne henyéld a kegyelmet, mely te 
benned vagyon, és a mely adatott neked, midőn az 
egyházi tisztség kezeit reád tevé. Ezekről elmél-
kedjél, ezekkel foglalatoskodjál, hogy a te előmene-
teled nyilvános legyen mindenkinél. Vigyázz önma-
gadra s a tanításra, ezeket teljesítsed állhatatosan. 
Mert ha ezeket cselekszed, magadnak is hallgatóid-
nak is üdvösséget szerzesz" (Tim. I. lev. 4. fej. 14 
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—17 v.) A pápák áthatva a sz. gyakorlatok üdvös voltáról, 
azokat mindig hathatósan ajánlgatták ; igy III . Pál ,,Pasto-
ralis Officii" apostoli levelében a többi közt errevaló nézve 
igy szól : „hortantes plurimum in Domino omnes et singulos 
utriusque sexus Christi fideles ubilibet constitutos, ut tam 
piis documentis et exercitiis uti et illis instrui devote velint." 
S ezeknek bármily ürügy alatti akadályozását ugyan abban 
minden rendű s rangú egyháziaknak szigorúan tilalmazza 
1548 évjulius 31-én. XI . Gergely pedig belátván a lelki-
gyakorlatok üdvös hatását az azokbani részvétre búcsuaján-
dokok hirdetésével sietett édesgetni a lelkészeket. Minél-
fogva kegyes parancsára a concilium sz. congregatiója (ddto 
1-a febr. 1710) ad universos Italiae insularumque adiacen-
tium ordinarios e tárgyat illető encyclicát bocsátott ki, mely-
ben a többek közt ez is olvasható : ,,Porro cum diuturna 
experientia compertum sit, ad retinendam conservandamque 
sacerdotalis ordinis dignitatem et sanctimoniam maxime con-
ducere, ut ecclesiastici viri spiritualibus exercitiis aliquando 
vacent, quibus quidquid sordium de mundano pulvere con-
tractum est, commode detergitur, ecclesiasticus spiritus re-
paretur, mentis acies ad divinarum rerum contemplationem 
extollitur, recte sancteque vivendi norma vei instituitur vei 
confirmatur ; proinde Sanctitas sua pro eximio, quo flagrat 
animarum salutis zelo, vehementer exoptat, ut pium hoc et sa-
luberrimum exercitiorum spiritualium opus ubique locorum 
magnopere frequentetur et vigeat, universos patriarchas, ar-
chiepiscopos, episcopos, ceterosque tum Italiae tum etiam 
insularum adjacentium Ordinarios enixe admonet ac in Do-
mino hortatur, ut illud in sua quisque dioecesi, quo majori 
poterunt conatu et studio promovere satagant ; praecipue 
vero iis districte iniungit et praecipit, ut quae dudum s. m. 
Innocentius X I P. M. per epistolam encyclicam a s. Congre-
gatione episcoporum et regularium die 9-o octobris 1684 
quoad huiusmodi spiritualia exercitia singulis clericis decern 
dierum spatio, antequam ad s. ordines assumantur, peragenda 
manda vit, exacte ac inviolabiliter observari et exsequi curent, 
et quos iisdem exercitiis per antedicti temporis spatium mi-
nime operám dedisse cognoverint, a sacra ordinatione repel-
lant penitus et arceant. 

Praeterea sanctitas sua eosdem Ordinarios admonet et 
hortatur, ut fructu, qui sane uberrimus ex praedictis spiritu-
alibus exercitiis percipitur, opportune proposito ac explicate 
universos ex clero sibi subjecto, sed praecipue animarum re-
ctores, confessarios, canonicos aliosque bénéficiâtes, chori 
servitio adstrictos, diligenter exitent ad eadem exercjtia sal-
tern semel in anno peragenda in domibus religiosorum soci-
etatis Jesu, seu presbyterorum Congregationis missionis, si 
adsint; sin minus in alia pia seu regalari domo ab ipsis Or-
dinariis ad id designanda et approbanda. Ut autem alacrius 
ad eiusmodi spirituálém secessum singuli conveniant, sancti-
tas sua omnibus praefatis animarum rectoribus, confessariis, 
canonicis, beneficiatis aliisque sacerdotibus et clericis, qui 
per decern dies singulis annis eadem exercitia peregerint in 
domibus praefatis, ibique diu noctuque permanserint, ac in-
terea temporis vere poenitentes et confessi sacrosanctum 
Eucharistiae sacramentum sumserint, quoties id egerint, ple-
nariam omnium suorum peccatorum indulgentiam et remissi-
onem misericorditer in Domino elargitur, parochos insuper 

per id tempus semel tantum in anno exercitiis huiusmodi va-
cantes a residentia benigne absolvit. Quod ipsum servari 
praecipit quoad canonicos, bénéficiâtes aliosque personali 
residentia obstrictos." ect. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , dec. 21-én. Szász-Koburg-Schaarfeld Lipót 

György, belgák királya, dec. 10-én délelőtt öt perczczel 
Laeken kastélyában Brüssel mellett, húzamos betegeskedés 
után, éles fájdalomrohamok között meghalt. Si cut per unum 
hominem peccatum in hunc mundum intra vit, et per pecca-
tum mors : et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo 
omnes peccaverunt. Unius delicto mors regnavit per unum, 
a koronás főkön is gyakorolja uralmát : sis pauper sive rex, 
haec est peccati lex. Stipendia peccati mors. 

De a koronás fők, valamint életökben nagy befolyást 
gyakorolnak, ugy holtuk által is magok után nagy üressé-
get hagynak. Inkább vehető ez I. Lipót királyról, akinek 
élete, királyi háznak alkotója levén, a nemzet ifjú életével 
összeforrt; király volt 35 évig, annyi évet számit Belgium 
is ; s ahoz még szabadelvű alkotmányra fektetett nemzeti 
életnek vezetője levén, hol az intézmények nyomorúságait 
csak a kormányzónak jelessége pótolja, halála nemzeti csa-
páshoz hasonlíthat. Betegeskedett ő urinarius bajokban f. é. 
tavaszán, Belgiumot azonnal aggodalom lepte el, terhesed-
vén a betegség őszkor, az aggodalom is növekedett, melynek 
az egész világon szavakat adtak. 

Volt belga nemzet 16-ik században ; az oraniai hercze-
gek a protestaritismushoz csatlakozván, a törvényes fejede-
lem távollétében a vallásos villongásokat Alba herczeg hely-
tartó ellen felhasználták, Németalföldet a spanyol koroná-
tól elszakították. A gorcumi vértanuk, kiket az oraniai her-
czeg fegyveresei, daczára az ünnepélyes hitadásnak, felkon-
czoltak, ez időben éltek ; Marnix apostata is, kinek könyvét 
Quinet a kőmivesek pénzén, uj kiadásban hosszú előszóval 
megtoldva, három év előtt kinyomatta, ez időben izgatott a 
kath. egyház, s igy a törvényes király ellen. Hol a király 
nem lépett az izgatók vallására, ott forradalommal feleltek, 
Németalföldön, Francziaországban, Genfben, s több más, 
gyengédségből itt meg nem nevezhető országokban. Forra-
dalom rendesen csak becsületes, lelkismeretes fejedelmek 
ellen szokott kitörni, mivel a lelkismeretlen fejedelem az 
izgatókkal egy kézre szokott játszani. 

A belga tartományok osztrák háznak jutottak. Ezeket 
ismét I I József császár forradalmi, s következőleg zsarnoki 
módon foganatba vett ujitásai a franczia forradalom étkévé 
elkészitettek. A kőmivesek a kőmives császár alatt lábra 
kapván, Belgiumot Pichegru tábornoknak kardcsapás nél-
kül átadták. Árulás, a haza ellenségeivel vitt kaczérkodás 
kőmives erény, az justus, az hősies stoicus, aki a kőmivesek 
között a leglelketlenebb. Az 1815-i bécsi békekötés, melynek 
vallásossága pientismus vagus, melynek kereszténysége a 
fejedelmek kezébe letett evangelium, azaz sainte-allianceban 
lepecsételt, Europa politikájának nemzetközi törvénynyé 
emelt documentuma, protestantismus volt, a kath. Belgiumot 
a prot. nassaui herczegeknek ajándékozta, kik, daczára az 
ünnepélyesen adott hitszónak, a kath. egyházat ugy üldöz-
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tek, mint I I József; ezen üldözésnek gyümölcse az 1830-i 
önvédelmi harczok voltak, melyekből Belgium megszületett, 
s melynek fejévé Szász-Koburg herczeg Angolországból 
meghivatott azon kitűzéssel, hogy Fülöp Lajos királynak 
leányát Ludovicát nőül vegye, s születendő gyermekeit kath. 
hitben neveltesse. Forradalomnak szokott neveztetni a belgák 
felkelése, pedig épen a király forradalmi törekvései ellen irá-
nyult, s azért a forradalomnak negatioja volt. Önvédelem, a 
fegyveres királyi forradalomnak leverése, a királyi hatalom-
nak legitim útra visszaterelése volt, melyről önkényüleg le-
tért. Hogy a forradalmi királyság legyőzése után nem biztak 
többé benne a belgák, az expediens volt, nem pedig elv, a 
körülmények bevallása, nem pedig valamely tannak fel-
állítása. 

Lipót 41 éves volt, mikor trónra jutott. Görögország 
meghívását visszautasította, a belgákét elfogadta. Született 
1790 dec. 16-án; apjaKoburg Ferencz, anyja Reuss Augusta 
volt; Julia húga Constantin herczeghez menvén férjhez, ő 
a muszka seregben tábornok lett, s Napoléon ellen vitt had-
járatban, mint muszka tábornok, Kulmnál magát kitüntette, 
miért Terézia lovag rendet kapta. Londonba menvén a szö-
vetséges fejedelmekkel, Sarolta koronaörökös által házasság-
ra megkéretett. Lett királyi vőlegény,Kendal herczeg, 50,000 
font évi jövedelemmel, s tetemes fekvő birtokkal. A mennyas-
szony halála után Claremontba vonult, honnan Belgiumba 
trónra ment,második házasságából két fiat és egy leányt nemz-
vén, Lipótot, Fülöpöt, Sarolta, mexicoi császárnét ; ' ) birtokait 
Kent grófnőnek, Victoria anyjának ajándékozván, Claremou-
tot pedig ipájának, Fülöp Lajos bujdosó királynak lakásul 
adván. 

Nem vagyunk hivatva egyéni, királyi erényeit magasz-
talni. Bölcs volt, okos, ügyes, tapintatos, mély belátásu, szi-
lárd itéletü, az expediensekben leleményes, mérsékelt, jóa-
karatú, bizalmat gerjesztő, fordulékony, simuló, szavait ha-
talmában bir ta; mondhatni született tanácsnok, békebiró az 
udvarok között; Minden udvarnak titkait birta, gyengesé-
geit, szándékait ismerte, levéltára az európai diplomatia 
történetét tartalmazza, s alig lesz Európában, Amerikában 
kormány vagy fejedelmi házi irattár, hol az ő levelei bőség-
ben fel nem találtatnának. 

Azonban a fejedelmek főerénye az igazságosság , s ez 
az, mit Lipótról nem lehet mondani. Sapientia, scientia, pru-
dentia, virtutes intellectuales, melyekről tudjuk, hogy a jónak 
csak lehetőségét nyújtják, de nem a valóságát. Élhetett ve-
lök Lipót király jól, üdvösen, lehet hogy téves alapon nyu-
govó lelkismerete szerint is élt velők, de üdvösen-e ? az 
igazság, a jog szerint-e ? a történet határozza meg ; s Lipót 
király már a történet birtokába van átadva. Azért, ha tett 
jót, tett sok roszat is, mikor simulékonyságát az igazság 
akadályozására, a rosznak bátorítására fordította. Külföldre 
tett működéseit később fogja ismerni a világ ; Belgiumban 
annyit tett, hogy a kamarai többségben levő kath. pártot 
utczai lázadás által megbuktatni engedte, 1857-töl óta kőmi-
ves kormányt tartott ; s midőn e kőmives kormány mult év-
ben kisebbségre jutott, kőmives kormányát el nem bocsá-
totta ; Italiát elismerte, a kath. egyház jogait sorban a kor-
mány által tapostatni engedte. Utólsó tette volt, az istenta-

>) Union 345 sz. dec. 11. 1865. 

gadó Bara-nak ministerré nevezése. Egységes, lélekben, 
testben egyesült Belgiumot vett át 1831-ben : lélekben test-
ben megszakadt, vallástalan, atheus kőmives, solidaris Bel-
giumot hagyott Lipót fiának. Szomoruabb örökséget atya 
nem hagyott fiára, mint I Lipót belga király. 

Ulólsó években családi élete is egészen megszakadt. 
Claret d' Epinghofen bárónő csábjaiba bonyolodván, ez által 
a küldecorum miatt fiait, leányát az atyai háztól távozásra 
kényszeritette. D' Epinghofen leány Mayer ezredeshez nőül 
menvén, Mayer külvilágban utazott, a nő az udvarnál mara-
dott. Mayer meghalván, Claret királyi feleség lett, aki miatt 
a királyfiak atyjukhoz egész betegség alatt nem bocsáttat-
ván, atyjukat csak épen, épen élte utólsó órájában féltizen-
egytől féltizenkettöig látták, atyjok búcsúját kézintésben, 
nem pedig szóban kapván. 

Keresztény halálát is regélték. A félhivatalos lapok ezt 
puszta regének nyilatkoztatták. Egy tekintélyes kath. lap, 
Journal de Bruxelles irta, hogy a brabanti herczegnő kar-
jaiban, keresztet kézben tartva, a feszületet szivéhez szo-
ritva, adta volna ki lelkét. Édes a kath. léleknek a nagyok-
ról hallani, hogy mint jó keresztények haltak meg. De a hi-
teles sugallatu lapok, s különösen Journal de Gand, a köz-
munka minister lapja, irta : „a király hősies stoicismussal 
(azaz lelketlen érzéketlenséggel) harczolt a betegséggel." 2) 
A brüsseli Grand-Orient pedig hivatalos körlevelében 
mondta felőle: „Kőmives czimét soha nem tagadta meg, sőt 
buzgólkodott mindig magas p á r t f o g á s á b a n minket részesí-
teni : rendünk kitűnő testvért veszít benne, aki mindig hü 
volt kőmives esküjéhez, s példás kitartással 35 évig gyako-
rolta azon elveket, melyek .'. rendünk alapjai, s igy biztosí-
totta magának .•. testvéreinek szeretetét. Lipót, György, 
Iveresztély, a belgák királya k .•. lovag .•. 30 fokú nagy-
mester volt, meghalt nyugodtan, az igaznak (kömivesnek) 
derültségével, s az igaz kőmiveshez illő stoicismussal." 3) 

Ezen bemutatás Belgium 34 éves történetének kulcsa. 
Engedte nagyra nőni, sőt emelte a kőmiveseket, utczai láza-
dásukat avval koronázta, hogy hatalomra hivta, s jelenleg 
egyedüli pártfogójok volt. A belga katholikusok kizárattak 
királyi szivéből, a kömiveseknek volt kőmives királyuk, a 
katholikusoknak nem volt ; a király a kőmivességnek élt, 
nem pedig népeinek, a páholyok díszlenek Belgiumban, az 
igazság, a jog, a kath. egyház gyászol. A kath. egyház ellen 
hozott királyi törvények nyitja Lipót király kömivessége 
30 fokon. Kit a kömivesek igy dicsérnek, azoknak a kath. 
egyház ellen erős fegyvert kellett adni. Qualis vita, mors 
est i ta; életében csak kömivesek uralkodtak, halálát csak 
kömivesek dicsérik . . . . kőmiveshez illő stoicismus, ez a 75 
éves élet kialvása. 

Mikor, hol lépett Lipót a kőmivességbe ? nem tudni. A 
30 fok mutatja, hogy a skót szertartásos rendbe lépett, mi-
vel ennek 30-ik foka a „kadosch lovag," melyet róla emlit a 
brüsseli Grand-Orient ; a franczia szertartás csak 3 fokot 
ismer, a Mizra'im, egyptomi kőmives szertartás pedig, mely 
haeresisnek, schismának tartatik a kőmivességben, 90 fo-
kot vall. 

*) Bien public 348 sz. dec. 14, 1865. 
») Monde 341 sz. dec, 14. 1865. 
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Az „Abeille Maçonnique" szerint a skót szertartás 33 
fokai ezek : 1) tanoncz, 2) társ, 3) mester, 4) titkos mester, 
5) tökéletes mester, 6) benső titkár, 7) prépost és biró, 8) 
házmester, 9) a kilenczek (ordo angelorum) választott mes-
tere, 10) a 15-nek mestere, 11) magas lovag, 12) királyi 
szekrény, 13) épitő nagymester, 14) skótnagy, 15) Oriens 
lovagja, 16) Jerusalem herczege, 17) nyugot és kelet lo-
vagja, 18) a rózsakereszt lovagja, 19) nagy pápa, 20) élet-
hossziglani nagy mester, 21) porosz lovag, 22) Libanon her-
czege, 23) a szentély feje, 24) a szentély herczege, 25) a 
bronzkigyó lovagja, 26) a kegyelem herczege, 27) a templom 
kormányzója, 28) a napnak lovagja, 29) sz. András skótja, 
30) Kadosch választott nagy lovag, minden kömives fokok 
feje, 31) kormányzó, perkereseti biró, 32) a királyi titok 
nagy fejedelme, 33) egyetemes föfelvigyázó. 4) 

Lipót király tehát csak a fokok feje volt, fölötte még 
három kömivesi méltóság volt. De mivel a fokok feje volt, 
szava kormányozta az alsó fokokat, ő pedig a három főhiva-
talnok parancsára készen állott. 

Nem első, nem utolsó, nem is egyedüli fejedelem a kő-
mivességben.5) Uralkodhatott az 1848-i forradalmi időszak-
ban is ; hogyan is ne ? mikor a katholikusok egy trónt sem 
döntenek le, a kömivesek, az egyedüli foradalmárok Euró-
pában pedig Lipótban legügyesebb Kadosch választott nagy 
lovagot birtak. Mikor kőmives a politika, mikor a páholyok 
parancsait teljesiti, nincs forradalom : kezdjen II Lipót kath. 
azaz igazságos, keresztény politikát, Belgium forradalmi 
lángba fog borulni. ,,Mink titeket vagy legyőzünk alkotmá-
nyosan, vagy leverünk forradalmiasan," a kömivesek ezen 
szava I Lipót végrendeleti hagyománya I I Lipót számára, 
melynél a trónról bukni kell, mihelyt a király igazságos és 
lelkismeretes kezd lenni. 

Ilyen a kömives királyok uralkodása, ilyen az örök-
sége, ilyen a síri kőnek hült tetemeik fölötti fölirata. A 
brüsseli Grand-Orient kevés szóval mindent megfejtett. 

E G E R , december 15-én. Városunkat f. hó 7-én hagyá 
el kegyelmes főpásztorunk, hogy megáldja másnap Gyön-
gyösön az irgalmas-szüzekre bizott kóroda szép kápolnáját, 
mely kegyes adakozóknak s ezek közt első és főhelyen ér-
sek ő nmlgának köszöni létét ; — Gyöngyösről pedig egye-
nesen az országgyűlésre menjen, melyhez annyi remény van 
csatolva. Válása megható volt, mint az atyáé szokott lenni 
gyermekeitől ; számosan a lakosság minden osztályából sor-

4) Garibaldi az olasz kőmivességnek 33 fokú nagymestere, kinek 
tiszte a páholyok és kömives méltóságok között az egységet, az összliang-
zást föntartani. G-i Palermoban páholy-mester, kis méltóság, egész I ta -
liára 33foku nagymester, a kömivesség legfőbb feje, aki a más országok 
főfejeivel érintkezik. I lyen volt Yerliaegen Belgiumban, Lipót királynak 
alattvalója, Lipót kömivesnek ura. A 33 fokú nagymesterek fölött a fő-
mesterek főmestere Palmerston volt ; ki az utódja ? nem tudni ; ki lesz ? 
nem tudni, mivel választás még nem történt. 

5) Lajos Fülöp 1771, Washington 1797, Napoléon József 1795, 
György koronaherczeg 1791-ben nagymesterek voltak. I I József császár 
1785 dec. 11-én kedvezéseket adott nekik ; az angol parlement 1799-ben 
elti l totta a titkos társulatokat , kivéve a kőmivességet ; ezt tet te a köz-
társasági hatalom Francziaországban 1798 sept. 28-án ; ezt Fr idr ik Vil-
mos Poroszországban 1803 jul 31-én ; IV Gusztáv svéd király és I Sándor 
czár védelme alá vette a kőmiveseket ; XI I I Károly svéd király a kőmives 
rend emlékére lovagrendet alapitott 1811 maj. 27-én. — Monde 229 sz. 
dec. 2. 1865. 

falat képezve várták be a távozás pillanatát az érseki lak-
nál, szeretetök melege győzött az idő hidegén, s nem egy 
sziv óhaja s imája kiséré őt : adja Isten ! hogy mint Noe ga-
lambja a béke és áldás olajágával jöhessen övéi közé vissza ! 

A növendékpapság irodalmi társulata a szeplőtelen 
Szűz tiszteletére diszes közönség előtt ének- és szavalati ün-
nepélyt tartott, mely alkalomra két növendékpap igen szép 
magyar és latin költeményt irt. Emelte a változatos ünne-
pély fényét a társulat részére Sajósy A. jeles festész által 
készitett Immaculata kép, melyet valódi virágerdő környe-
zett. Jól esett látnunk, mily ügyességet fejtett ki az ifjúság 
a franczia és olasz nyelvekben is, melyek az intézetben né-
hány év óta előadatnak. ') 

A legény-egylet él és áll, bár működésében némileg 
akadályoztatott a boldogtalan emlékű követválasztási moz-
galmak által , melyek tartama alatt helyiségei esténkint 
zárva voltak. Nem tudom, mi mutathatna föl hitéletünkben 
gyászosabb utóhatást, mint a mult követválasztás, mely ná-
lunk hasonlithatlanul kevesebbet fog használni a hon ügyé-
nek, mint amily sokat ártott — s talán helyrehozliatlanul — 
az erkölcsiségnek. 2) i r i i 

A Casinó termében bájos já téku tháliapapok rontják 
azt, mit az Isten papjai épiteni iparkodnak . . . az emberek 
vallásos, erényes érzületét ; bolond Miskának Rákóczy-féle 
darabja még csak kis-miska azon repertoirban, melynek tar-
talmával a közönséget ez árva paedagogusok nevelni akar-
ják . Óhajtjuk, hogy mielőtt elragadó szerepet játszszanak . . . 
városunkból kifelé . . . kifelé ! r. I. 

POZSONY, dec. 15-én. Ne vélje senki se! hogy hon-
gyűlésünk szeretett egyházunk miatt minket Pozsonyban 
szinte a kétségbeesés örvényéig hajt . Nem. Mi bizunk Is-
tenben, bizunk a szeplőtelen Szűz közbenjárásában ; az itt-
ott hallatszott vakmerő hang csak bizalmunkat fokozza, 
csak imáinkat teszi buzgóbbakká. A jó Isten saját ügyét, a 
védasszony saját örökségét nem fogja elhagyni, nem, egy 
pillanatra sem ; próbáitatásnak kitehet, de bukást nem en-
ged. Justus es Domine, et rectum iudicium tuum. A jó és 
lelkes plébános urak, meddig a méltóság engedte, többnyire 
mindent elkövettek, hogy az legyen kerületűk képviselője, 
kit emberi sejtelem legalkalmasabbnak tart. Ezt tették, és 
jogosan és okosan. Az Ur-Isten legtöbb helyen elnézte bu-
kásunkat, jogtalan elnyomatásunkat ; de mi látván a kifej-
tett eröködést, a tevékeny buzgalmat, s mindemellett a siker 
váratlan elmaradását: a birák könyvének ezen sora jutott 
eszünkbe : Ne glorietur conrta me Israel et dicat : meis vi-
ribus liberatus sum. (7, 2.) Bizalmunk ily erős. Nil proderunt 
thesauri impietatis. 

F . hó első nyolczadában szokásos szentségimádásunk 
volt; a jámbor hivők minden templomunkban nagy szám-
mal jelentek meg, és buzgón imádták jóságos Istenöket, ki-
nek gyönyör lenni az emberek fiaival ; a veres köpönyeget 
mindenütt tisztes polgárok keritették vállaikra; a napon-
kint tartott szent beszédek alatt el volt lepve minden zug; 

' ) A kath. irodalomnak nélkülözhetetlen kelléke. Szerk. 
2) Csiky, ha tízezerszer jelesebb vclna, semmint az, nem ütheti 

helyre. Pillanatnyi, személyes győzelemért a jövőt koczkára tenni ! Nagy 
dolog. Szerk. 
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lelkesedetten harsogott a háromszoros szent; a káptalani 
egyházban az áhítatnak kiváló élénkségét adott a tanuló 
ifjúság példás hódolata ; a hatalmas zengelem majd köz-
hangon majd jól sikerült négyesben, valamint a szakállal 
ékes ministerek a legjobb benyomást tették az ajtatos kö-
zönségre. Virágvölgy-külvárosunkban vidéki szónok hirdette 
J É Z U S Krisztusnak végtelen szeretetét; a buzgó hivek 
örömmel ismerték fel az ihletett szónokban előbbi kedves 
segédlelkészöket, Pöckh Rezső urat, ki néhány hónap előtt 
tőlök szivrehatólag elbúcsúzván, Cseklészre távozott neve-
lőnek az Eszterházy grófcsaládhoz, praeibit ante faciem Do-
mini, parare vias ejus. Szive a derék férfiúnak, ugy látszik, 
m e g v a n oszolva; midőn növendékeinek él, nem tud meg-
válni a virágvölgyi hívektől sem ; mindemellett ő maga egé-
szen Krisztusé osztatlanul. Quam dilecta tabernacula tua, 
Domine virtutum ! concupiscit et deficit anima mea in atria 
Domini. Megmutatta, hogy ezt jól tudja megőrizni és val-
lani uj és terhes állomásán is. A virágvölgyi egyház épen 
szentségimádás alkalmából csinos fémkorsókat hasonló tál-
cával kapott ajándékban. Fölmagasztalva az Ur oktat, indit, 
vonz, de osztogat és veszen is. 

Az Oltári-szentségről irván, jelezni akarok utólagosan 
egy meglepő eseményt, mely ugyan nem épen legméltósá-
gosabb, hanem inkább a vele gyakorlatilag összekötött bűn-
bánat szentségével függ össze. A jelen tanév első havának 
egyik felében hazánk bizonyos középtanodájából elbocsá-
tatott egy valamely tanuló fajtalanság miatt, másik felében 
a második tanuló ellenállás miatt; midőn ez utóbbi felett is 
az itélet már ki volt mondva : akkor jut a tanári kar fülébe 
azon meglepő hir, miszerint épen két szerencsétlen ifjú a 
szent gyónással gúnyolódásra visszaélt, midőn a mult tanév 
végével a sorozat nyomatása közben az ifjúság utolsó szent 
gyónását végezé. Jellemző, hogy ilyenek élnek vissza a 
szent intézvényekkel és meglepő, mikép szolgáltatott ma-
gának igazságot a szentségek legszentebb ura a titkosan 
elkövetett megbántásért ! If júság és tanári kar elbámult. 
Cognovi, Domine, quia aequitas iudicia tua! Szolgáljon ez 
buzditásnl lelkészeknek és tanároknak, kik ez esetből is 
csak jobban megszilárdulhatnak meggyőződésökben, misze-
rint az Ur velők működik; szolgáljon intő például is azok-
nak, kik a szentet nem szentül kezelni bátorkodnak. 

Épen e napokban kellemes újság terjeng városunk 
egyházi köreiben, olyan, mely minket esztergomiakat min-
den előtt, de különben az egész magyar egyházat főleg az 
egyházirodalmi férfiakat a legörvendetesebben fogja érin-
teni. Beszélik, hogy kegyes főpásztorunk, a biboros áldor-
nagy egyházirodalmunk munkás napszámosát , a jeles 
Munkay Jánost szemelte volna ki a verebélyi plébá-
niára ! Mi, kik a nevének oly derekasan és szerencsésen 
megfelelő esperes urat személyesen ugyan nem, de kitűnő 
müveiből igen jól ismerjük, édes örömmel teltünk el a csa-
pongó hir felett, és aligha tudnánk valaminek jobban örven-
deni, mint annak, lia e hir valósággá is lenne. Hadd szólna 
a saslélek közelebb hozzánk, hadd jönne kövérebb vidékre : 
vagy már a hivatás csapása ilyen lelkeken, hogy csakugyan 
mint lényök rokonai, a természet sasai a kopár bérczeket, a 
csupasz sziklákat lakják ? ! 

DÉVA-VÁNYA, dec. 14-én. Tájékozás tekintetéből 

egy kis vidéki újdonsággal kedveskedem, mely igen jellemzi 
a mostani mozgalmakat. Egy bizonyos máskülönben igen 
kitűnő uzsorás zsidó e napokban kárörömmel mondá egyik 
hívemnek : „No most megrázzák a papokat, mint a vad-
körtefát, s majd lehullanak"; mink is,ha mondjuk : huljon a 
férgese! a társadalom másnemű osztályait é r t jük; persze 
hogy ő keme, ki nem gazdagodott-e meg mások véres verí-
tékén, csak Üstökös Ábrahámja mondaná meg, nagyon hi-
szi, hogy e pénztelen világban szép geschäftet csinál abból 
a potya papi jószágból ; gondolja magában, a magyar ember-
nek ugy sincsen pénze, hogy megvehesse ; sőt köszönje meg, 
ha azt ami még kezei közt van, megtarthatja. Tehát jó re-
bachra van kilátás, — innen a vágy, hogy a körtefa meg-
rázassák, hogy ő szedje a körtvét. 

De az atyafiak is, ha összekerülnek, főképen poharak 
közt — pedig azt tart ják „in vino Veritas" vagy is inkább 
„sinceritas" igen kedélyesen beszélgetnek a papi jószágról ; 
sőt e tárgy annyira kedves előttök, hogy róla nem beszélni 
lehetetlen ; — de, nem is csuda, miután kedvencz (?) lapjok 
ezen szép themát a szájokba rágta ! — S mégis csak furcsa 
teremtések vagyunk mi katholikusok, hogy akkor, midőn 
az atyafiak vallásuk autonómiájáért kétségbe esetten har-
czoltak, magokat, mikint a jó Zsedényi, tömlöczbe vitették, 
még csak markunkba sem akartunk nevetni, pedig tudjuk 
hogy nem épen zokon vette volna az akkori kormány, ha 
egy kis tetszésünket nyilvánítottuk volna. Ez a mi becsüle-
tünk. — Nagyon elevenen emlékszem reá, a hires, debre-
czeni vallási csaták napjaiban történt, midőn egy papigyü-
lés alkalmával ebéd felett, melynél több tekintélyes protes-
táns, nevezetesen pedig, két pap is volt jelen, ez utóbbiak 
egyike poharat emelvén a többi közt e szavakat is mondá : 
„leborulva kérjük a magas clerust, pártoljon bennünket 
vallási szabadságunk megvédelmezésében." — Kedvesek is 
voltunk ám akkor az atyafiak előtt. — No de már ez régen 
történt — talán nem is igaz ! — most, hajsza a kath. egy-
ház filléreinek ! ! 

Bocsánat a kitérésért, midőn tulajdonképen csak is az 
vala szándokom : hogy igen becses s kedves lapja szerkesz-
téséhez a jó Istentől uj erőt és kitartást kivánjak s reá elő-
fizessek. 

AMSTERDAM, nov. 2-én. Néhány nap előtt olvastam, 
hogy a kálvinisták Bruxellesben megkísértették szabad ég 
alatt az evangélikusnak nevezett hit magyarázatát. Nagyon 
számíthattak ezen urak a nép tudatlanságára, midőn ezt 
tették. Protestantismusra akarni tériteni egy kath. népet 
oly időben, midőn amaz egy szomszéd országban kimulófél-
ben van, ez nevetséges. És amit mondtam, nem egyéni né-
zetem, hanem a reform, egyház egy zsinata által is elismert 
dolog. Előttem van eme nyilatkozat, és időszerűnek tartom 
vele megismertetni. Ha volt valaha egy ország, hol a cálvi-
nismus megerősödött, ez Hollandia volt. Három századon át 
itt uralkodott üldözvén a más hitüeket, kizárván ezeket a 
polgári jogokból is. Később midőn nyíltan nem üldözhette, 
más utakon tette, az associatiok kizárólagossága által. Volt 
gazdagsága, birt az állam pártfogásával, és mindezek után 
ma bevallotta, hogy nincs életereje, a szakadás gyógyithat-
lan kebelében. A kérdéses okmány nyilatkozata egy bizott-
mánynak, melyet a zsinat kiküldött azon számos levelek 
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fölötti véleményadásra, mely levelek több hivő protestánstól 
jöt tek, panaszolván a pastorok hitetlenségét. Amint több-
ször emlitém a reform, egyházban több pastor felhasználta 
a szószéket arra, hogy hirdessék, miszerint a bibliai elbeszé-
lések nem birnak hitelességgel, hogy Üdvözítőnk csak em-
ber volt, és hogy a személyes Istennek létele még el nem 
döntött dolog. A zsinat az emiitett levelekben tett kérel-
meknek eleget nem tett, hanem mégis kijelentette, mivel-
hogy egyház dogma nélkül nem képzelhető, miszerint hinni 
kell : 1) Istenben, 2) Jézus Krisztusban, 3) ennek malasztja 
evangéliumában, 4) de mégis a szabad vizsga elvét fenn 
kell tartani. Ezen határozat folytán az „előrehaladott" (!) 
lelkészek folytathat ják atheisticus tanaikat. Ok is hisznek 
Istenben, de aki nem személyes, Jézus Krisztusban, de aki 
csak ember, s bölcsész volt, malasztban, de azalatt termé-
szetes adományokat és tulajdonokat értvén. De halljuk ma-
gát a zsinatot „Mit tegyünk, mint a zsinat tagjai, mint fejei 
az egyháznak, mint keresztények ? Nem habozunk kimon-
dani, hogy meg kell nyugodnunk, mert tehetlenek vagyunk 
a jelen helyzettel szemben. De a zsinat tagjai közreműköd-
hetnek a helyzet javítására. Kiki elmondhatja, mit tekiut 
sajnosnak, és javítandónak, mert hiába a mi egyházunkban 
nagy a szabadság mértéke. Mindannyian elküldhetik azon 
igehirdetőket, kik neki nem tetszenek ; a városokban nagy 
a választás, a falvakból elmehetnek a szomszédba, ha job-
ban tetszik. Senkit sem lehet kényszeríteni, hogy gyermekét 
olyan által kereszteltesse, ki neki nem tetszik. Kiki tehet-
sége szerint járulhat az igazság terjesztéséhez. Meg vannak 
uraim győződve arról, hogy a tudomány eltérő véleményei 
okozták jelen helyzetünket. A tudományok haladása szülte 
azon bölcsészeti rendszert, mely a theologiával, (olvasd ke-
resztényelemmel) ellenkezik. Ha ama rendszer igaz, ugy a 
theologia el fog tűnni, ha nem alapos, a hittan fog győzni. 
Ha csak félig igaz a tudomány, akkor amennyiben igaz, át 
fogja változtatni a theologiát, és ez megtisztítva annál fé-
nyesebben fog tündökölni. Ha a tudomány sebet ejtett az 
egyházon, csakis a tudomány fogja azt ismét behegeszteni ; 
ha mégis gyógyítható. Elitélés, kárhoztatás a bajt csak ro-
szabbá tehetné." Azt hiszem, hogy ezen praemissákból az 
egyedüli logikai következtetés az volna: bezárni a templo-
mokat, elküldeni a pastorokat, várván : mig a szabad tudo-
mány véleményt adand a keresztényelem fölött. Meglehet, 
hogy a logika ereje kényszeríteni fogja ezen uraka t a jövő 
zsinatban ennek kimondására. És a zsinat mégis meg volt 
elégedve határozataival, hivén, hogy ezek által megakadá-
lyozza, hogy hivei katholikusokká, muhamedánusokká, vagy 
budhistákká ne legyenek. — Hála az égnek, hogy a reform, 
részröli tehetetlenség eme nyilt bevallása mellett mi azt 
mondhatjuk, hogy a kath. egyház Németalföldön csende-
sen ugyan, de annál hatalmasabban működik, és fejti ki 
életét. 

Könyvészet. 
A szigorúan s kizárólag kath. könyvek és müvek kia-

dója — Bécsben — t. Sartori Károly ur, legújabban ismét 
több jeles kiadványnyal örvendezteté meg a kath. vilá-
got, u. m : 

1, „ P i u s I X . a l s P a p s t u n d a l s K ö n i g , dar-
gestellt aus den Acten seines Pontificates, von dem Verfasser 
der Broschüre : Der Papst und die modernen Ideen." — Ő 
szentsége igen jól talált arczképével, s a tőle már másod íz-
ben nyert dicsérő levéllel. 

2, „ D i e T h e o l o g i e d e r S c h u l e o d e r S c h o -
l a s t i k , ihr Wesen und ihr Wer th , nach Melchior Canus, 
und Johann Baptist Faure. Erläuternde Zugabe zu dem 
We r k e : „Der Pabst und die mod. Ideen." 

3, „Gr e d a n k e n ü b e r d i e p h i l o s o p h i s c h e n 
S t u d i e n aus den Historisch-Politischen Blättern gezogen, 
und mit einigen Nachträgen versehen. Ein Beitrag zur Be-
leuchtung der Unterrichtsfrage. Von Prof. Dr . F . X. Rein-
erding zu Fulda ." — Megszívlelésre méltó gondolatok. A t. 
szerző kézzel fogható alapossággal megmutat ja , hogy a böl-
csészettan elmellüzhetleuül szükséges eszköze a fensőbb 
műveltségnek, s hogy annak rendszeres — legalább két 
évig tartó hallgatása s tanulása nélkül —• jó theologus vagy 
jogász senkiből sem válhat. 

4, „ D i e A s c e s e. Anrede bei dem Schlüsse der 
geistlichen Uebungen für Priester am 22 sept. 1865. gehal-
ten von Sr. Eminenz dem Hochwürdigsten Kardinal Fürs t — 
Erzbischof von Wien ." , » 

5, „ D e r G e n e r a l d e s h e i l . S t u h l e s , geschil-
dert von Monseigneur Dupanloup. Leichenrede des Bischofs 
v. Orléans, auf den General Lamoriciere. Gehalten in der 
Kathedrale von Nantes, am 17 octob. 1865." 

6, „M a t e r A d m i r a b i l i s , oder die ersten fünfzehn 
Lebensjahre der Unbefleckten Maria, von Abbé Alfred Mor-
liin." — Igen üdvös könyv házi olvasmányul ; de nagy 
hasznát vehetik a hitoktatók is, különösen a májusi ájtatos-
ság idején. 

7, „ W i e n e r G a l l e r i e r e l i g i ö s e r B i l d e r in 
Stahlstichen. I. füzet. Finom tiszta s igen csinos aczélmetsze-
tek nyolczadrétben Minden füzet 6 ily képet fog tartalmazni 
ára egy füzetnek 36 kr . " 

Gyurikovics Mátyás. 

VEGYESEK. 
Egyik legkedvesebb kötelességünket teljesítjük, mi-

dőn az egri érsek ő nagyméltósága áldozárságának 50-enedik 
évi emlékére, a harsányi kerület által összegyűjtött és kia-
dott könyvet m. t. olvasóinknak bemutat juk, mely e czim 
alatt jelent meg : „Főpásztori levelek és szentbeszédek, me-
lyeket egyházmegyéje papságához és híveihez intézett és 
különféle alkalmakkor mondott nm. és főt. kis-apponyi Bar-
takovics Béla egri érsek stb. Eger . " A fiúi szeretet ebben 
nyilvánította hódolatát, nekünk épületes könyvet nyújtott , 
az utókornak pedig de episcopatu maradandó tanúságot 
adott. A harsányi kerület t. lelkipásztorai czélszerüebb vá-
lasztást nem tehettek e czélra; s midőn mindnyájok iránt 
ezen beszédek és főpásztori levelek kiadásaért hálásak va-
gyunk, különösen ft . Ludányi Antal esperest, s Korének 
József kerületi jegyző urakat kell e gondosságban üdvözle-
nünk. Illusraverunt nomen, redemerunt verba, mint az ős 
iró mondja, s fiúi hódolatuk mellett az egri irodalmi kör 
termékeit szaporították . . . sőt több, ezen irodahni kör él-
tető lelkének munkáival minden terméket megkoronáztak. 
„Ezen közrebocsátott kenetdús főpásztori leveleket és 
szentbeszédeket, melyek főékessége az apostoli népszerűség 
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és megragadó természetesség, és melyek minden sora emel-
kedett lelket, hiterőt, és Isten s egyházunk iránti törhetlen 
ragaszkodást tanusit, nektek, kedves testvérek, benső öröm-
mel felajánlva, kívántuk egyrészről tiszteletünket s kegye-
letünket veletek kegyelmes érsekatyánk iránt leróni; más-
részről a jeles beszédeket az utókor számára átadva a szent-
lelkii főpap nagy nevét müvében megörökíteni." Ezek a 
kiadók ;előszavai.; A könyv tetemes, 22 tömött iv ; a bevett 
jövedelem az egri képezdei if júság ösztöndijazására fog for-
díttatni, ami^a kiadóknak érdemét még egyszer magasab-
ban emeli. Ára 1 fr . 50 kr . 

Az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi tár-
sulata mult vasárnap, dec. 10-én tartá több év óta szokásos 
Mária-ünnepélyét a szeplőtelenül fogantatott Szűznek, mint 
a társulat védszentjének tiszteletére. Az ünnepélyen a mélt. 
fökáptalan, valamint a cs. kii-, t isztikar több tagján kivül, 
ugy az egyházi rendből, mint a világiak közöl számosan 
voltak jelen, s élvezettel hallgatták a magyar, latin, görög, 
német, franczia, olasz és zsidó szavalatokat, melyek a ne-
vctdei jeles énekkar szép darabjaival váltakozva, sikerülten 
adat tak elő. (E.) 

Méltónak ta r t juk az „Egészségi tanácsadó" előfizetői 
hirdetését átvenni, miután hasznos ismereteket terjesztő és 
olcsó (egy év 4 f i t . ) lapocska : „Lapunk komoly irányát ugy 
hiszszük mindenki fölismerte : kiki észrevehette, hogy mi az 
ember egészségét" nemcsak egyéni, vagy csupán testi, szű-
kebb értelemben veszszük, bár itt is az egészség képezi a 
jólétnek valódi alapját : hanem mi a szellemi életnek, s az 
erkííbsisegnek, társadalmi és állami létünknek egészségét 
egyaránf't. 'inulmányozzuk. Mind ez azonban még nem képezi 
igyekezetünk határait ; nézetünk szerint az embernek rendel-
tetése a haladás a nagyság és tökély felé : azért feladatunknak 
tűztük, eutiek útjait és módjait szintén kutatni és fejtegetni, 
honfitársaink számára, azon hitben ; hogy a csatákban győzel-
mes magyar fa jnak, békében csak ez (?)lehet méltó feladata." 

Olvasóink közöl legtöbben .ismerik már a „Kertész-
gazda" szaklapot, mely egyszersmind a kertészeti társulat 
közlönye; e lap ajánlva van a m. k. helytartótanácstól a 
községeknek ; a plébános urak, mikint ez az egyházban 
mindig volt, nemcsaloaz erkölcsi vallásos élet vezetői a nép-

, ben, hanem egyszersmind az észszerű gazdászatnak, s igy 
ennek egyik ága, a kertészetnek is. Igy fejlődött ki Euró-
pában a földmivelés, igy tétettek hasznosokká a vadhelyek. 
E czélra a fönnevezett lap helyes tanácsadóul szolgálhat. 

A szent-László-társulat egri osztálya f. é. april 30-án 
tartott I l- ik nagygyűlésén mondott elnöki beszéd ft. Perger 
János kanonok, s a társulati osztály eddigi működéséről fel-
olvasott értesitvény nt. Mindszenty Gedeon úrtól, az osztály-
nak t. Danielik József ur által feltett jegyzőkönyvével 
együtt, s egy szent-László hymnussal, melynek szerzője 

' Mindszenty jeles költőnk magyar hazánkban, nyomtatásban 
is megjelent. Sok nehézségekkel küzd a társulat minden he-
lyen, sőt talán legtöbbel a középpontban ; ismervék a nehéz-
ségek szülöokai mindenki által ; de közös a meggyőződés, 
hogy a társulatot elejteni nem kell, nem szabad. Bármily ne-
hézséggel küzd is mindenütt, tar tsuk fönn, ápoljuk a jobb 
időkre, velut ignem in cisterna, reconditum ; ezen jobb idők 
egyik tényezője ép ezen társulat leend. És hol az ersek oly 
nagy vállalatok kezdeményezője, hol a társulatosztálynak 
oly lelkes az elnöke, hol Mindszenty G. ur közremunkál, 
hol oly áldozó pártfogók találtatnak, mikint az értesitvény-
ben találjuk ; ott a nehézségek nem csüggeszteni, hanem aczé-
lozni, s nagyobb eredményre szokták buzdítani a lelkeket. 

„Győri történelmi és régészeti füzetek" Il-ik kötet 

2-ik füzet megjelent két fametszettel, tartalmát becses köz-
lemények teszik a magyar hazai történetre nézve : A nagy 
martonyi és fraknói grófok, Nagy Imrétől ; Magyar nők 
okmánytára, Szontagh Dánieltől ; — Báthori Zs. egy, eddig 
ismeret lent i tkos követi utasítása, P . Szathmári Károlytól ; 
— Békés Gáspár, Pat tyantyús Balázs hadnagyának Csom-
bordon egy nemesi curiát adományoz, — ugyanattól ; — A 
Jász-Kunság történetéhez a 16-ik és 17-ik századból, Gyár-
fás Is tvántól ; — A marczaltői régi várkastély, Véghely 
Dezsőtől; — E g y X I I I századbeli zománezos misekánna, Ro-
mer Flóristól ; — Karpona városának története Csery József-
től ; A győri káptalan által kiadott okmányok, Ráth Károlytól. 

T . Bárány Ignácz képezdei tanár, szakképzett , fiatal, 
jólelkű, kath. munkás férfiú által megindított „Iskolabarát" 
oktatási, nevelési szaklapra szóló előfizetési felhívást küld-
tünk szét előbbi számunkkal. A szerkesztő úrtól minden jót 
remélünk, ,,a tanítók sorából csak azért lép elő, hogy társa-
iban is bátorságot ébreszszen," „kath. nevelésünk és elemi 
tanügyünk érdekeit védeni és előmozdítani" „gyakorlati 
utasítást adni" a k a r ; igy szól programmjában. Mikor a ta-
nítói emancipation^ van a szó, hogy a tanoda atheus lehes-
sen, s hogy az ifjú nemzedék, mely a jelenlegitől védelmet, 
ápolást követel, mint az ártat lan bárány a gonosz, de ural-
kodni törekvő eszméknek if júságának fogékony elméjével 
áldozatul oda doba t ik ; i ly férfi, ily lap megbecsülhetetlen 
lesz a jó és szent ügyre. „Megindítom az Iskolabarátot, hogy 
abban kath. népnevelésünk uj harezost, elemi tanítóink u j 
barátot, s a tanítói pályára készülő ifjú nemzedék jóakaró 
kalauzt nyer jenek ;" igy szól első lapjában. „Páradjon mind 
a három (Tanodai lapok, Kalauz, Iskolabarát) testvér a köz-
jóért, szeressék egymást édes anyjok (az egyház) kedveért , 
s meg vagyok győződve, hogy Isten áldása egyiktől sem 
fog megvonatni." — Fiat, fiat, üdvözlő jókivánatunk az u j 
munkások fáradalmaihoz. 

É r t e s í t é s . A Horváth alapítványból 500 forint juta-
lom mellett 1865-re feladott pályakérdésre : Minők voltak a 
szentszéknek az Ögyházi méltóságok, hivatalok és javadal-
makat az állam, fejedelmek és átalában minden külbefolyás-
tól függetleníteni törekvő hosszas küzdelmei ? stb. követ-
kező jelegijü munka küldetvén be : ,Te in tribus repetimus 
fuisse culpabilem.' stb. (Inn. I I I ) ; a hittani kar, a bírálók 
egyező véleménye alapján, a jutalmat ezúttal ki nem adha-
tónak Ítélte. Eszerint a jeligés levél felbontatlan elégettetett ; 
a munka pedig a hittani kar e. i. dékánjánál (Üllői ut 7. sz.) 
átvehető. Dr. Samassa József 

a hittani kar e. i. dékánja. 
Kegyes adomány. 

A florenczi kamara ujabb istentelenségekre készül, én a szentatyá-
nak védelmére sietek . . . quare fremuerunt gentes ; . 5 frt. o. é. 

Sárréti alesperesi kerület nagyváradi 1. sz. megyéből a szentatyá-
nak . 1 kor. tallér, 5 fr t . 25 kr. ezüst. 5 ezüst húszas. 17 f r t . o. é. 

Váradolaszi zárdaszüzek iskolájának 1. osztályú növendékei a 
szentatyának . . . . . . . . 1 frt. o. é. 
Jézus gyermekségéről nevezett tá" ".L.tnak . . . 1 f r t . 

Az alsó lendvai alesperesi kerületből a szentatyának : 
K. M. alesperes 
R. I . plébános 
K. M. plébános 
V. Gy. káplán 
Sz. M. plébános 
K. M. esküdt 
N. N. 
J . S. káplán 
Zs. J , káplán 

egy darab két forintost ezüstben, 
egy darab két forintost ezüstben, 
egy darab két forintost ezüstben. 

hat ezüst húszast, 
hat ezüst húszast, 

egy darab egy forintost ezüstben. 
három ezüst húszast, 
három ezüst húszast, 
három ezüst húszast. 

Jövő' szerdán a három ünnepnap miatt teljesen lehetetlen lesz lapunkat kiadhatni 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1365 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyom Iájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



! Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 

; szombaton. — Az előfize-
! tési díj fé lévre , postán 

küldéssel 5 fr t . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr, o. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, december 30-án. 5 3 . II. Félév. 1865. 

TARTALOM : Lelkigyakorlatok. — Az olaszok hódo-
lata a pápához. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Lelkigyakorlatok. 
A mondottakból már elég világos, miszerint 

egészen Krisztus szeplőtelen arája, az egybáz szel-
lemében cselekedett lelkigyakorlatok ünnepélyes s 
nyilvános évenkinti megtartását a lelkipásztorkodó 
papság számára megyénkint igen bölcsen elhatá-
rozták. ') Nem lehet ugyan kételkednünk, hogy e 
törvénynek több megyében elég is tétetik; ámde 

') A kalocsai tartományi zsinat határozatainak gyűjte-
ményében a 157-ik lapon, a ,,cap. XI de sacris exercitiis" 
fejezethez jegyzék alatt ezeket idézi : „Concilia quaeque 
ubique gentium celebrata honoriíicam ss. exercitiorum men-
tionem faciunt. Patres concilii Auscitani anno 1851 habiti 
tit. IV cap. II. gravissime ac verissime inquiunt : „Post sa-
luberrimum seminariorum institutum, quod providente Do-
mino in ordinis Levitici informationem decrevit ss. Triden-
tina synodus, nihil certe clero utilius esse potest, quam se-
ces8us ecclesiastici annuales. Ambo haec optime cohaerent, 
quod prius format, posterius fovet, conservât aut collapsum 
instaurai. Providebit proin episcopus, ut quotannis seminarii 
aedes presbyteris ex dioecesi convenientibus pateant, ut ibi 
per aliquot statos dies sacris vacent exercitiis in silentio et 
quiete. Immo et enixe hortamur in Domino presbyteros 
omnes, ut cessantibus negotiis quibuscumque, annualis se-
cessus fiant participes ; dies tot euris et offieiis oneratos co-
ram Domino recogitent; siquid saecularis contagionis ipsis 
adhaeserit, hoc totum abluant, ut resuscitata gratia, quae 
ipsis data est, immaculatum deineeps ministerii sui donum 
custodiant. Cum autem non raro contingat, quod tempore 
praefixo quidam impediti fuerint, postea privatim quo me-
liere modo poterunt, annuali recollectioni vacent, ne ullus 
labatur annus, quo rationem non référant coram Deo ante 
diem districti judicii." — Concilium Tolossanum anno 1850 
celebratum tit. 4. cap. 4. ait : „A sacerdotibus, ab iisque 
etiam, qui provectiore aetate sunt, omnino praestari praeo-
ptamus, ut spiritualibus exercitiis operam dare non praeter-
mittant, quo diligentius in via salutis sibi prospiciant." — 
Concilia vero prov. Colon tit. III . cap. 35 : „Juvat etiam et 
apprime commendatur, ut omnes sacerdotes singulis vel sal-
tern alternis annis aliquot dierum secessu spiritualibus exer-
citiis vacent, quibus detrimenta in vita spirituali accepta 

hogyan van mégis : miszerint a lelkigyakorlatokról 
nem hallunk semmit hazánkban ? Már pedig a sz. 
gyakorlatoknak egyesek általi egyenkinti megtar-
tása elé valamely szerzet szük cellácskájában sok-
szor száz akadály is gördittetik, holott egy akadály 
is untig elég a szent — mert lelki — ügy koczkáz-
tatására. Ezen egy s első ok pedig leginkább abban 
rejlik, hogy különben dicséretesen vendégszerető 
szerzetházaink eddigelé — kevés kivétellel — nem 
igen készültek ilyféle vendégek elfogadására; de 
valljuk meg más részt, erre eddig még nagy vágy 
vagy elegséges készültség sein igen mutatkozik 
köztünk ; mert előbb vontatva főpásztori görbe bot 
által s mintegy tereltetve az üdv legelőjére, kell csak 
megismernünk s Ízlelnünk, mily édes az Ur. Pedig 
a sz. gyakorlatok- s a magányba-vonulástól, mely 
száz más ember társaságában is megtartathatik, ha 
a szent csend megőriztetik, az erényre törekedő em-
bernek nem szabad idegenkedni. Mert a szent ma-
gába-vonulás adott az egyháznak nem mondom re-

resarciantur, novae vires colligantur." — Concil. prov. Vi-
ennense 1858 habitum tit. V cap. 9, de sacris exercitiis se-
quentia statuit : „Ne tanta nostris bénéficia desint, hac in 
provincia quotannis haberi soient ss. exercitia sacerdotib us 
recreandis destinata : quod ut diligenter retineatur, synodus 
haec in Domino congregata desiderat et statuit, immo pro di-
oecesium ambitu necessarium esse decernit, ut ubi locus 
opportunus haberi possit, bis singulis annis instituantur. Sa-
cerdotes autem magno studio confluant et Spiritui Sancto 
cordis templum sedulo parent, ut apud eos habitationem fa-
ciat et prout aquilae renovetur juventus eorum." — Az esz-
tergomi zsinat pedig, melyre czéloztunk, igy rendelkezik : 
„Curabimus, ut sacra cleri curati exercitia in omnibus hujus 
provinciáé dioecesibus instituantur;" tit. VI. cap 3. — A 
kalocsai zsinat pedig : „Quapropter providebunt episcopi hu-
jus provinciáé, ut, quantum per adjuncta lieuerit, omni anno, 
opportuno loco et tempore sacra haec exercitia pro clero di-
oecesano asserventur, qui pro suo in salutem propriam stu-
dio hanc occasionem et tempus gratiae ferventer adhibeat, 
atque ardenti pietate majore numero confluât Quod ut eo 
facilius feliciusque obtineat, educatio jam in seminario ita 
instituatur, ut alumni de utilitate sacrorum exercitiorum 
plene convicti, felices se reputent, si his vacare possunt." 
Tit. IV. cap. 11. pag. 159. 

52. 
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mete sz. Pálokat, Antalokat, Pachomiusokat. hanem 
sz. Athanáz, Vazul, Gergely, aranyszájú sz. János, 
Ágoston és Jeromosokat. A nagyloyolai sz. Ignácz 
a lelkigyakorlatoknak tulajdonképen mint a bécsi 
tartományi zsinat magát kifejezi : „s. Ignatius non 
adinvenit, sed in formám eíficacissimam redegit et 
egregie promovit" nem feltalálója, csak módositója, 
tökélyesbitője volt. Ez tehát nem valami uj s szokat-
lan gyakorlat az egyházban, amitől óvakodnunk 
kellene. 0 az Isten lelkétől vezéreltetve s a boldog-
ságos Szűz-anya által, ki neki manresai magányá-
ban gyakran személyesen megjelent, oktatva, az erény 
tudományt az emberi ész és sziv igényeinek megfe-
lelő összefüggő rendszerbe s mintegy dióhéjba fog-
lalta; ez által a tökélyre vezető utat csudálatosan 
könnyitette és röviddé tette : minek következtében 
iskolája oly bámulatos sikert mutat fel, hogy salezi 
sz. Ferencz genfi püspök, ki ugy szólván majdnem 
kortársa volt szentünknek, müvéről már akkor 
nagyítás nélkül elmondhatá, miszerint több szentet 
adott az égnek, mint a hány betűt számlál. Szent 
Ignácz müve az egyház helyeslése s ajánlása 
következtében átálános jellegűvé változott s rend-
szere, mind az erényszerzés föltételeinek — mely 
önmegtagadás gyakorlásába és küzdelembe kerül, 
— mind pedig a kor kívánalmainak — minthogy 
csak rövid időt vesz igénybe — szépen megfelel. Va-
lamint körünkben a gőzerő s villám a nagy messze-
séget csak mintegy kődobásnyi távollá változtatá: 
szintúgy mit hajdan a kietlen vadonok jámbor föl-
keresői a remeték évek során át csak szigorú ve-
zeklési gyakorlatokkal szerezhettek meg maguknak, 
azt a sz. Ignácz szellemében végzett, vezetett lelki-
gyakorlatok által jó akarat s őszinte törekvés mel-
lett magadnak néhány nap alatt elsajátíthatod anél-
kül, hogy nagyobb erőmegfeszitésedbe került volna, 
s idővesztést szenvednél. Valamint az Isten bizonyos 
helyekés ünnepekhez rendkivüli kegyelmeket szokott 
kötni, melyekhez másutt s egyébkor csak nehezen 
lehet jutni : ugy áll a dolog a lelkigyakorlatokkal 
is, melyeket az U r azért nyilvánított ki, miszerint 
azok által a hivők az erény ösvényének megisme-
rése- s életszentségre vezéreltessenek, s ezt az U r 
is adja a jóakaratú embereknek. Ezt száz példa ta-
núsítja. 

Ime ! ily értelemben észlelhető az egyházban 
üdvösnek mondható haladás. Az egyház a kegyes 
anya szelíden rendez el s helyesen mindent „accedit 
mansuetudo et corripiemur," amit, mivel mint az 
üdv elnyerésére szükségeset egészen el nem enged-

het, legalább enyhítni szokja, a régi vezeklési sza-
bályokon sokat könnyit a búcsuengedések által is 
például. (Nem akarom azonban ezen állítást oly ér-
telemben vétetni, melyben ezt VI. Pius a pistoji 
zsinat 40-ik tételét kárhoztatta, scilicet: „Indul-
gentiam aliud non esse, quam remissionem partis 
ejus poenitentiae, quae percanones statuta erat pec-
canti mert akkor az egyház szépen megcsalná hi-
veit.) Igy könnyűvé tétetik nekünk az önmegszen-
tölődés munkája néhány napi komoly magába szál-
lás által, mely különben évekbe kerülne. Termé-
szetes az itt megkezdett pályán maradni, haladni, 
sőt a kegyelem szárnyain szaladni is, azért az egész 
élet feladata leend ugyan, de az irány a lelkigya-
korlatokból vette kiindulási pontját, ott nyerte a lök-
erőt, mely őt fentartás nélkül ragadja örök czélja 
felé. Igy szinte ujabb időben Isten irgalmának uj és 
bő forrása nyilott meg, Jézus szentséges szerető szi-
ve titkának csudálatos kinyilvánítása s tiszteletének 
gyors elterjedése által. Ezen tisztelet szinte egyik 
kivonatos s könnyített utja az önszentelődés egész a 
végtelenségig terjedő tudománya, s különben leg-
többnyire igen fáradságos mesterségének. Ha mái-
Jézus nevében többen összegyülekeznek, kivonhat ja 
kétségbe, hogy velők leszen ő is; s azoknak, kik 
előtt a világ zaja elnémult, kiket magához édesge-
tett, szivükhöz fog szólni; kiket lángoló szive tűz-
helyéhez lát közeledni, azokat megfogja világosí-
tani, „accedite et il luminamini et facies vestrae non 
confundentur" azokban a viszontszeretet lángját 
felfogja lobbantani? Fel fog éledni a neveidében, mi-
kint a kalocsai zsinat a nevelési módról parancsolja, 
beszívott, de már szunnyadozó egyházi szellem, az 
ordinatióban az apostoli kezek rátevése következté-
ben nyert, de már kihalt vagy megfogyatkozott ke-
gyelem. Tüzet hozott Jézus a földre, itt kell annak 
a pap szivében lángra kapni ; ezt akarja Jézus, ez 
elmélkedés nélkül lehetetlen, mert igazán mondja a 
dalnok „in meditationemea exardescit ignis?" Isten 
törvényeit, melyeknek tanítói s hirdetői vagyunk, 
elfeledjük, ha azokról nem elmélkedünk. „Quem lex 
erudivit, a Domino eruditus est, qui dedit legem" 
mondja sz. Ambrus. „Nisi quod lex tua meditatio 
mea est, tunc forte periissem in humilitate mea." El-
lenben boldog az ember, kinek az Ur törvényében 
telik kedve és éjjel nappal az ő törvényében elmél-
kedik, és leszen mint a fa, mely vízfolyások mellé 
ültettetett, mely gyümölcsét megadja idejében, és 
amit cselekszik, mind sikerül. Igy előmenetele, mit 
sz. Pál sürget, nyilvános leszen ; mind maga, mind 



409 

pedig kik reá bizvák, üdvözölnek. Ugy hiszem, ez a leg-
szükségesebb. Azt mondja gondolom szerafica szűz sz. Te-
rézia: senki maga sem mennybe, sem pokolba nem száll, 
hanem ha jó, másokat is magával vonz fel égbe, ha gonosz, 
többeket magával ránt a kárhozatra ; ez leginkább a lelké-
szekre illik : qualis rex, talis grex. 

Ha most szemlét akarunk tartani a kor és század fö-
lött, mely magát kitűnően a fölvilágosodás, haladás százada 
s korának vallja ; váljon látjuk-e benne a hit világosságát 
is kellőleg fényleni? S ha tagadólag esik ki válaszunk az 
első kérdésre, váljon várhatjuk-e, hogy a tiszta erkölcs, hit 
nélkül virágozzék s megteremje áldásos gyümölcseit ? Alig 
hiszem, hogy ezt keresztény szellemben állítani, védeni le-
hetne. Már pedig mi is vágtatva szaladunk a sír felé, mely-
ben nemzet sülyed el, melyet idegen népek vesznek körül s 
ki tudja mégis az ember millióinak szemében gyászköny 
ül-e ? s ha mégis igen ? mit használhat, miután a késő 
bánat hiu gondolat ? Már pedig vak legyen az, ki a világot 
a gonoszságban majd henteregni, majd ujongni ne látná ! 
Ámde még nem késő, az ár ellen van mentő deszka. De 
hol? s miben? tán a télhó 10-én összeülendő országgyűlés 
vagy a tervben levő 48-iki ministerium visszaállítása fog a 
mételyen segiteni ? Ki fogná ringatni magát ily álomban ? ! 
E roppant feladat teljesítése azokra vár, kiknek nem hiába 
mondá az égi király : „Menjetek az egész világra, ti vagy-
tok a világ világossága, nem vagytok a véka alá helyezen-
dők, amit rejtekben tőlem hallottok, azt hirdessétek a tető-
kön." A feladat óriási, csak avval lehet boldogulni, ki min-
ket erősit. Nem barátságos érzelműek közé küldetünk, ha-
nem agni inter lupos s mégis a diadal biztos, ha az égi bá-
ránynyal egyesülten indulunk s bárányok maradunk; mert 
természetfölötti czél csak természetfölötti eszközök által 
érhető el, a test, a földierö ott mit sem ér. 

Hajdan véres üldözés volt háromszáz éven át a hivők 
osztályrésze, akkor is, hogy elszéleszthessék a nyájt, legin-
kább a pásztorokra mérettek a halálos csapások, akkor a 
nyerserő leginkább a testi élet ellen küzdött; most a pokol 
kapui Iegaiább részben fegyvert cseréltek: a rágalom, gya-
núsítás, becsület-aláásás gyártmányinak egész hada száll 
reánk. A hajdani madár-béljósok — a népámitóival azonositta-
tunk, hogy ami legédesebb előttünk a földön, a lelkek 
hasznától foszszanak meg bennünket. Vessük alá magunkat 
a lelki harczi gyakorlatoknak, készítsük elő fegyvereinket, 
kössük föl az evangeliumi igazságok lángpallosát s hordoz-
zuk azt, mint a fájdalomtól vérző, a szeretettől égő sziv jel-
képét körül, hogy lássa mindenki a veszélyt, melyben egyet-
len becses kincse, Jézus vérén megváltott lelke forog. Gyü-
lekezzünk égi tábornokunk körül, nézzük meg csatára buz-
dító sebhelyeit s mondjuk Tamással „veniamus et moriamur 
cum illo". 1619-iki szent Jakab hava végén Körösi Mark 
kanonok és Pongrácz István atya Homonnán a Jézus-társa-
sági atyáknál a szent gyakorlatokban véve részt, készültek 
a Kassán reájok váró catastrophára. Oly példa, mely a pap 
által, qui semper in agone constitutus, mindig, de leginkább 
napjainkban követendő. Jóllehet most kissé más természetű 
áTiarcz, mely reánk vár, de azért nem könnyübb. Es meg-
lehgt, nem messze van immár az időpont, melyen az Ur meg-
int a yéres üldözések véres tengerén akarja választott né-

pét az igéret hónába bevinni, hogy a vértanuk párolgó vére 
ismét a kereszténység magva legyen az uj pogányok között. 
Az orosz- s olaszországi békók nem jó elöhirnökök, várjuk 
készen a csapást. Estote parati; félre komoly képek, ti sötét-
ség rajzati félre. Az édes magány megfog tanitnifelejteni a 
bántalmakat s azokért imázni, kik gyűlölnek minket. Csak 
eképen, az isteni szeretet tüzében megtisztulva s bensőleg 
megujulva, leszünk képesek a sziveket Krisztusnak meg-
nyerni s méltóképen harczolni az Ur harczát, melynek meg-
ígértetett a biztos győzelem és eltétetett az igazság koro-
nája. ,,Ubi requies, ibi sanctificatio." ') „Difficile est in túrba 
videre Christum; solitudo quaedam necessaria est menti 
nostrae. Noli quaerere Jesum in túrba, non est unus de 
túrba." 2) „Solitudo mihi ad negotium flendi aptior suggere-
batur, et secessi remotius."3) „Oportet ab omni tumultu 
atque fumo subductum ad illám solitudinem recedere, ubi 
magna tranquillitas, pura serenitas, tumultus nullus, sed 
oculi in unum Dei amorem intenti non alio déclinant." 4) 

„Ita habeto solicitudinem domus, ut aliq.uam tamen va-
cationem animae tuae tribuas. Eligatur tibi opportunus et a 
familiae strepitu remotus locus, in quem tu velut in portum 
quasi e multa tempestate curarum te recipias, et exeitatos 
foris cogitationum fluctus secreti tranquillitate componas. 
Nec hoc ideo dicimus, quo te retrahamus a tuis, immo id 
agimus, ut ibi discas, ibique mediteris, qualem tuis te prae-
bere debeas." 4) „ 0 quies scala coelestis. 0 quies via regni 
coelestis; o quies perducens hominem ad pacific um statuin ; 
o quies bonorum omnium mater; o quies tranquillitatis por-
tus ; o quies religionis mater ; o quies portans portantem te !"u) 

A külső tárgyak igénybe fogják venni paptársainkat, 
annál inkább szólunk, mire van szükségünk; a hazai, politi-
kai tárgyalások, izgatások szórakoztatni fogják őket, ha 
mégis egészen ki nem vetkőztetni hivatásuk jellegéből : épen 
most szólunk a magába-vonulásról, mely megment a teljes 
kimerültségtől. A boldogult Bedcsula Tamás, ajtatos kalocsai 
kanonok az istenes Klobusiczky Péter kalocsai érsekről irta, 
hogy mint hétszemélynök a nehezebb pertárgyalásokra böj-
töléssel és imádsággal készült elő; mi is mondjuk, s ámbátor 
különeznek látszhatnánk, mégis komolyan mondjuk : hogy 
nem roszalva kedves paptársainknak buzgalmát a hazai 
ügyekben, sőt dicsérve a mérsékelt részvételt azokban ; de 
ha a megyei gyűlésekre egy napi, az országgyűlésre nyolez 
napi lelkigyarlotokból mennének, a hazának használva sa-
ját istenességüknek mitsem ártanának, s talán csak is igy nem 
ártanának. „Solus erat Adam, et non est praevaricatus ; sed 
non erat solus, quando de paradiso ejectus est." 7) 

' ) S. Aug. ep. 55. c. 16. p. 30. T. 2. p. 140. G. 
*) S. Aug. tract. 17. in cap. 5 ev. Joan. sz. 11. T. 3. p. 427. G. 
3) S. Aug. 1. 8. confess, n. 28. T. 1. p. 156". A. 
4) S. Joan. Chrys. de comp. ad. Stelech. n. t. T . 1. p. 141, ed. 

Paris . 1718. 
5) Epist. 148 ad Celant, n. 24. inter epistolas s. Hieron. T. 1. p . 

110. B. ed. Veron. 1734. 
6) S. Ephraem. adhort. de silentio T. 1. p. 420 ed. Ven, 1755. 
7) S. Ambros. ep. 49 ad Sabin. T. 3. p. 1071. — Legyen az Isten 

malasztja önnel, s övéi fó'lött, mikint a három folyam vize, melyeknek 
par t ján működik. Ön nekünk legjobb uj évet kivánt. Szerk . 

52* 
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Az olaszok hódolata a pápához. 

PIO IX PONT. MAX. 
Rectores Taurinensium ephemeridum 

quae Unitatis Catholicae nomine vulgantur. 
Beatissime Pater ! 

Quum adpetente vere huius anni, paterno amore et 
sumino religionis studio permotus ultro litteras dedisti ad 
regem Victorium Emmanuelem II, ut afflictís rebus christiani 
nominis per Italiam consuleres : rectores catholicarum ephe-
meridum, quorum nomina infra scripta sunt, singularem sa-
pientiam, Beatissime Pater, atque excellentem bonitatem tu-
am suspexerunt, quae pontificem maximum, Christi vica-
rium, potissimum decent. Ubi vero legátus regius in urbem 
venit, et agi de conditionibus coeptum est, omniaque ad 
concordiam spectabant : nos in maximam spem adducti, ta-
citi expectabamus, quo res taindem devolveretur. Sed post-
quam malis artibus hominum, qui rebus novis unice student, 
nullám amori Tuo gratiam rependi vidimus, spesque omnes 
nostrae conciderunt ; tune enimvero ardentioribus studiis et 
voluntati in Te nostrae inserviendum esse existimavimus. 
Quapropter Italos universos hortati sumus, ut nomen quis-
que suum professi, Tibi, Beatissime Pater, méritas gratias 
agerent pro Tua in Italiam benignitate, iidemque clamarent 
atque testarentur, velle se summa ope improborum conatibus 
obsistere, et una tecum catholicae religioni obsequentes oc-
cumbere. 

Mirum, Sanctissime Pater, quam pronis auribus verba 
nostra exceperint Itali, qui eadem, qua nos caritate et reve-
rentia Te colunt atque observant ! Intra paucos admodum 
dies, decies centena millia hominum, non ephemeridum con-
viens, non minis, non accusationibus, non proscriptionibus, 
non carcere demum retardata, declarato nomine, tantam 
Petrianae stipis copiam ad nos undique miserunt, ut maxima 
auri vis fuerit conflata. Haec Italorum nomina, collatitiam 
hanc pecuniam. hoc scilicet die, ad Te deferimus, Beatis-
sime Pater, quo Mariam Sanctam ab origine immaculatam 
rite pronunciasti, et annus expletur, ex quo immortalein en-
cyclicam et syllabum edidisti. Quae quidem duo praecipua 
sunt decora sacri tui principatus, per omnium aetatum me-
móriám celebranda. Maria enim opitulante, glorioso diade-
mate redimita, recentiorum errorum caliginem dispulisti 

Haec sane volumina posteris narrabunt, quanto amore 
et obsequio Te Itali prosequerentur. Qui autem Tibi suadere 
non dubitarunt, ut in gratiam cum Italis redires, salubre ac 
frugiferum documentum hinc capiant licet, nisi forte malint 
mendacii insimulari. 

Augustae Taurinorum, VI. Id. decembris, 
anno cliristiano M. DCCC. LXV. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége Lepényi Márton dubovai plébánost a besz-

terczebányai székeskáptalannál oz. kanonokká legkegyelmesebben ki-
nevezni méltóztatot t . 

Cs. ap. kir. Fölsége dec. 5-én kelt legfelsőbb elhatározással Papp 
János nváradi görögkath. székesegyházi kanonokot azon g. k. megye is-
kolai felügyelőjének legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

Cs. ap. kir. Fölsége dec. 1-ről kelt legfelsőbb elhatározásával az 

esztergomi székesegyházi káptalannál Lipthay Antal éneklő-, Durguth 
József őrkanonokká, Majsch Jakab székesegyházi, Bubla Károly barsi 
főesperestté való előléptetését helybenhagyni, az üres kanonoki székre 
pedig Paunácz Mihály komáromi plébánost kinevezni legkegyelmesebben 
méltóztatott. 

Az erdélyi püspöki megyében ö cs. ap. kir. Fölsége dec. 8-ról kelt 
legfelsőbb elhatározásával Andrássy István kanonoknak a gyerő-monos-
tori cz. apátságot ; Ludvig János cz. kanonok s árvaházi igazgatónak s. 
Ladislai regis Hung, de Cibinio cz. prépostságot ; Lönliárt Ferencz ka-
nonok s kolosvári plébánosnak B. M. V. de Salomon cz. apátságot ado-
mányozni ; Eránosz Jeromos, Kovács Ignácz főesperest s plébánosokat 
cz. kanonokoknak legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . 

ESZTERGOM, dec. 25-én. Némely anya nagyra van 
vele, ha szerfelett szereti gyermekeit; ezen vonzalom di-
cséretes, hanem elvégre csak olyatén ösztön, mely az okta-
lan állatokkal is közös. Hasonlag tisztességes indulat a mó-
dos, ügyes, csinos gyermekek iránti vonzalom ; hanem eb-
ben sincs valami rendkivüli, mert a fiatal csibe is, midőn 
ügyesen szedi a gabnaszemet, kellemes látvány lehet. Ha-
nem van emelkedett szeretet, midőn a teremtményben meg-
szeretjük a lelket, és azért szeretjük, mert az Isten-ember 
vére folyt értté, mert az örök üdvre van hivatva. Ilyen fön-
séges szeretet, számos szenteinket elhallgatva, leginkább 
Árpádházi szent Erzsébet szivét öntötte el; midőn a gyer-
mekek ápoldájába lépett, mit ö alapított, az apró nép mind 
feléje nyújtotta kezét, kiáltva : anyám, anyám ! Ennélfogva 
helyes gondolat volt, a helybeli óvodát, uj házában, épen 
szent Erzsébet napján nyitni meg. A csinos ház leginkább 
az óvodai elnök nsgos főt. Zalka János kanonok óvodai el-
nök ur utánjárása, buzgó ügyekezete és fáradhatatlan tö-
rekvésének köszöni létét. A 11 ezernyi vételárból már csak 
4 ezer van tisztázni való; nem rég isméit, főt. Durguth 
József fölszentelt püspök ur 1000 ftot ajánlott fel az óvodá-
nak ; ha valaki jegyzi a holtkéz cselekedeteit, tegye be ro-
vatába ez öszveget is. — Örvendünk, hogy a negyedik évi 
folyamba lépő ,Magyar Sión' újra fölveszi a papi adományok 
lajstromozását; hadd tudja meg az utókor, hadd legyenek 
adatai annak megítélésére, hogy mire használtatott az egy-
házi vagyon. — A napokban adaték sajtó alá dr. Lányi 
Károly magyar egyházi történelme, átdolgozva Knauz Nán-
dor ismert egyházi történetbuvár által. Egyszer be lesz 
töltve a tátongó ür egyházi irodalmunk mezején. Szinte el-
szédeleg az ember feje, ha elgondolja, hogy nincs tisztessé-
ges egyházi történelmi könyvünk. A jelen munka meg fog 
állani helyén. Tanácsoljuk, hogy legalább kétezer példány-
ban nyomassék, mert enélkül nem lehet el egy magyarhoni 
pap sem. — Minthogy szentséges atyánk szorult helyzete 
naponkint fenyegetőbb alakot ölt, ő emtja érett megfontolás 
után, a péterfillérek gyűjtését rendszeresítette, állandó bi-
zottmányt nevezve ki. A napokban adatott ki az érseki 
körlevél, melyben állandó adakozásra szólittatnak a hivek, 
s kitüzetnek az időpontok, melyekben beküldendő az ado-
mány. Ezek folytán reméljük, hogy ezentúl nem lesz okunk 
pirulni, ha a külföldhöz képest csekély segélyezési öszveget 
látunk befolyni hazánkból. Tudom, hogy ezen parányi ösz-
szeg nem jelvénye, nem fokmérője az egyház és igazság 
oszlopához való ragaszkodásinknak, hogy eme gyér ado-
mánynak nagyon is felszinen lévő okai vannak ; hanem az 
is igaz, hogy a tüz, ha csak zsarátnok módra van meg, és 
nem lángol, el is alszik, hogy a szeretetnek tettekben is 
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kell nyilváuyulnia, ennélfogva örömmel üdvözöljük kegyel-
mes érsekünk ildomos intézkedését. — Hanem f. szerkesztő 
ur, nekem apró adósságaim vannak, ugy értem, hogy én 
tartozom másoknak, meg aztán utazni is szeretnék legköze-
lebb Romába, Párisba ; hallom pediglen, hogy a pesti ház-
uraknak és tőzséreknek rengeteg pénzük van ; tehát „mint-
hogy egy atyának vagyunk gyermekei, hogy megszűnjön 
köztünk az irigység és növekedjék a valódi keresztyény 
szeretet" méltóztassék petitionálni az országgyűlés elé, 
hogy ezen egyenetlenséget merő felebaráti szeretetből rend-
behozni, a gazdagok vagyonával a nemgazdagok zsebeit 
megtölteni, legelső kötelmének tartsa. Én egyik kezemet 
hőn dobogó mellemre, másikat az égre emelve, és látnoki 
sugallatból mondom, hogy a rút visszavonás és durva irigy-
ség mindaddig nem lesz kiűzve honunk virányairól, mig 
ama pénzhegyek bennünket egymástól elválasztanak. — 
Más időkben ilyen beszédre megkötözték volna a tébolydán 
kivül járó embert, most azonban kiirom anélkül, hogy fél-
nék, miszerint kinevetnek. Nemcsak azért, mert az emberek 
nevető hártyája a nemrég közlött prot. petitio-féle irat olva-
sásakor elvesztette ruganyosságát ; hanem azért is, mert 
hiszen ha egy vallási felekezet hirdet immár communisticus 
eszméket, bátran követelhetünk, hogy majd az osztakozás 
alkalmával nekünk is kijusson, anélkül hogy kinevetnének.*) 
A helybeli nevelde egyházirodalmi iskolája magyarra for-
dítja Schuster kitűnő bibliáját, mely eredetében most jelenik 
meg ; azért hozzuk tudomásra, hogy más ne fogjon hozzá. 
Szent Erzsébet élete Stolcz Albántól, melynek magyari tására 
egy itteni tanár nyert engedélyt a szerzőtől, sajtókészen 
áll, a magyar asceticus irodalom egy élvezetes munkával 
gazdagodik általa. 

K É K K Ő , dec. 13-án. A 16-ik századbeli hitszakadás 
s innét támadt nemzeti megoszlás, meg a török pusztitó dú-
lás következtében roppant kár t szenvedett a kath. egyház 

*) A nyájas olvasó azonnal felismeri, hogy a tréfa a Prot, lapban 
közlött t. Blázy L. ur czikkére vonatkozik, s csak is argumentum ad ho-
minem, nem pedig- komoly, azaz vétkes izgatás. Azóta tek. Ballagi M. ur 
lapjának 50-ik számában Bl. L. ur javaslatára a következő' nyilatkozatot 
adja : „Sietek egyenesen kijelenteni, hogy t. Blázy munkatársunknak a 
kérdéses ügyre vonatkozó nézeteit nem osztom két okból : 1) mert a tu-
lajdon jogczimeinek olyanféle bolygatása a társadalomra közcalamitásnál 
egyebet soha nem hozott ; 2) mert a magyar prot. egyház és iskola füg-
getlen szabadságát semmi még oly nagy anyagi előnyért feláldozni nem 
akarnám ; pedig a közjavakbani részesülés aligha megeshetnék szabad-
sági áldozat nélkül .Ez röviden az én egyéni véleményem; de magától érte-
tik, hogy miután lapom mind elejétől fogva nem akart egy pártnak közlö-
nye lenni, hanem más prot. lap nem-létében mindenféle nézetnek nyitott 
és fog ezentúl is tért nyitni, mások ellenkező véleményt vi ta thatnak ab-
ban. — Nem szabad eltűrnöm, hogy akárki is olyasmit fogjon rám, ami 
mellett, mert meggyőződésemmel ellenkezik, harczolnom lehet etlen lesz." 
— Örömmel veszszük át e férfias, lovagias, igazságos nyilatko zatot, me-
lyet, hogy t. Bl. L . urnák czikke alatt a szerkesztői tollból nem olvastunk, 
azon ismervén t. B. M. ur nyíltságát, igen megütődtünk. Mink is kénysze-
rülünk közléseket elfogadni, habár nézeteinkkel ellenkeznek ; de a lénye-
ges dolgokban ezt kimondani a ezikkel együtt el nem mulasztjuk, s az ol-
vasó mindig tudja, mit tartson felőlünk. Tek. B. M. ur ezt nem szokta 
tenni, s a magyar protestantismusban egy párt létezését bevallja, mely 
valóban a rape-cape barátja, s épen azért tek. B. M. ur meggyőződésével 
ellenkezik. Amit tehát e tárgyban irtunk, csak tek. B. M. ur meggyöződé-

•JSÍ,vel ellenkező azon prot. pártról kell érteni, melynek t . Bl. L . ur szava-
ka t kölcsönzött. Akadémikus vi tánkra tek. B. M. úrral később is vissza-
térhetünk. Szerk . 

hazánkban ; kiválólag Nógrád megye sokat vesztett ; miután 
hajdani tősgyökeres kath. egyház községei részint elpusztul-
tak, részint pedig idegen hitű kézre kerültek. Igy történt, 
hogy csak itt a vidéken is az alsóesztergályi, a nagy kür-
tösi, lesti, turopolyai, szentpéteri stb. kath. egyházak elide-
genittettek ; oda lett a régi hitegység s ezzel együtt a nem-
zeti jólét s boldogulás. Háromszáz éve mult el azóta, s a 
baj még sincs orvosolva ! De igy szokott az lenni. Ha egy 
romboló zivatar kitör, egy pillanat alatt mennyi kár törté-
nik '? gyökerestül kitekerve fekszenek a gyümölcsöző fák ; a 
föld megfosztatva termő anyagától, sok időre tétetik alkal-
matlanná tenyésztésre. Minden más alakot vesz ; úgyhogy 
évek hosszú sora kívántatik, hogy az okozott károk csak 
némileg is kipótoltassanak. Igy vagyunk a hitbeli szakadá-
sokkal is. Iszonyú eredményre jövünk, ha a dolgot ugy a 
maga valóságában, mikép az 300 esztendő óta szemeink 
előtt kifejlett, fogjuk föl. Hogy mennyire szerette Krisztus 
az egyességet, kitetszik búcsúzó beszédjéből. „Sanctifica eos 
igy szóla mennyei atyjához, sanctifica eos in veritate. Sermo 
tuus Veritas est. Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi 
eos in mundum. Et pro eis ego sanctifico meipsum, ut sint et 
ipsi sanctificati in veritate. Non pro eis autem rogo tantum, 
sed et pro eis, qui creditu.ri sunt per verbum eorum in me, 
ut omnes unum sint, sicut tu pater in ine, et ego in te, ut et 
ipsi in nobis unum sint ; ut credat mundus, quia tu me mi-
sisti. E t ego claritatem, quam dedisti mihi, dedi eis, ut sint 
unum, sicut et nos unum sumus. Ego in eis, et tu in me, ut 
sint consummati in unum, et cognoscat mundus, quia tu me 
misisti, et dilexisti eos, sicut et me dilexisti." (Joan. 17, 
17 — 23.) Ugyan ily értelemben nyilatkozik sz. Pál i s : „Kér-
lek titeket testvéreim a Jézus Krisztus nevére, hogy mind-
nyájan ugyanazt valljátok és ne legyenek köztetek szaka-
dások." (I kor. 1. 10) „Egy az ur, egy a hit, egy a kereszt-
ség." (Ephes. 9. 5.) Hitegységet kivánt s követelt minden 
időben az anyaszentegyház, hitegységért imádkozik napon-
tai szentmise áldozata közben : „ut Ecclesiam tuam regere, 
sanctificare et coadunare digneris toto orbe terrarum." Bizo-
nyára nagy felelősségi teher illeti azokat, akik megszaggat-
ták az egy s apostoli anyaszentegyházát ; a kár csak nem 
kipótolhatlan. É n ugyan teljesen osztom Manning westmün-
steri érsek nem rég nyilvánított azon meggyőződését, hogy 
a protestantismus már túlélte magát s már is föloszlásához 
közelget; mert a legelterjedtebb szakadár-felekezetek, mint 
p. o. az arianismus, sem tartot tak 300 esztendőnél tovább. 
Azonban egy hivő kebelnek vajmi nehéz ezen végét is be-
várni ; mig az Istennek tetszeni fog valami rendkívüli mó-
don közbelépni, s az annyira sajnos szakadásnak véget 
vetni. Addig is tennünk kell, ami tőlünk telik a szakadás 
bűnének elenyésztetésére. 

E tekintetben főleg a templomoknak építtetése s illő 
fölszerelése igényli figyelmünket; és pedig nemcsak azért, 
mert a templom azon hely, mely imádság házának nevezte-
tik ; hanem azért is, mert kath. templomainkban személye-
sen éjjel nappal lakik Krisztus, aki folytonosan intézi hoz-
zánk ama szavait : „Jöj je tek hozzám mindnyájan, k ik mun-
kálkodtok és meg vagytok terhelve és nyugodalmat adok 
lelkeiteknek." I t t mutattat ik be a szeplőtelen engesztelő ál-
dozat; és pedig mind az elevenekért, mind pedig a holtakért! 
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A i.emp]om építése az,mely a hivő nëp ölén féregkint rágódó 
langyosságnak s közönyösségnek ellene áll és a hit dolgában 
laza katholikust álmából fölriasztja s jó XLra tereli. A tem-
plomépítés öröm a községre nézve; s vajmi kellemes élveze-
tet nyújt még azon pillanat, midőn a már kész templom a 
köztiszteletnek adatik át. 

Ily lelki örömben részesült a felső esztergályi rom. 
kath. község f. évi oetober 15-én. Ámbár kissé későn törté-
nik is ez ünnepélyrőli tudósítás; de azért ugy hiszem érde-
kességéből mit sem vesztett. El nem mulaszthatom tehát 
örömeink és fájdalmaink közössége tekintetéből, de a jó pél-
dák általi buzdítás kedveért is e templom építésének történe-
tét rövideden megírni és az olvasó közönség tudomására jut-
tatni. 

Felsőesztergály, ezelőtt Alsóesztergály anyaegyház-
községhez lévén csatolva, ennek elpusztulása (1789) után 
egész mainapig Kékkőhöz tartozik. Lakosságának egy har-
madrésze katholikus, a többi pedig az ágost. hitvallást kö-
veti. Jellemzi őket, hogy a két vallásfelekezet között soha 
emlékezet óta súrlódás föl nem merült ; a katholikusok ugyan 
kisebbségben lévén, a rövidebbet húzni kénytelenittettek, 
míglen nyolcz év előtt ugyancsak bibornok herczeg-primá-
sunk s egyéb jóltevök kegyessége folytán fölépitetvén a 
kath. iskola, a mieinknek bővebb alkalmuk nyílt a kath. 
egyház tanaival megismerkedni s közönyös langyosságok-
ból kiemelkedni. S azóta meg nem szűntek egyaránt sóhaj-
tozni az ur laka után. Sóhajtásuk csakugyan teljesült is. 

A felsöesztergályi templom építésének első hatalmas 
lökését főm. bibornok herczeg-primás adta ; ki apostoli buz-
gósága által vezéreltetve, már 1855-ben e templom építésére 
500 frt . kegyesen megajánlani méltóztatott. A főpásztornak 
adománya az elvetett maghoz hasonló, mely ha nem is 
mindjárt, de mégis gyümölcsöt szokott annak idejében te-
remni. A főpásztori példa vonzó erővel bír, s még mindig kö-
vetőkre talál. Ily jóltevőre akadtak a felsöesztergályi hivek 
mlgos gróf Zichy Károlyban, a divinyi uradalom seniorjá-
ban; ki szintén ugyanezen czélra 592 frtot s 2000 tégla 
árát kegyesen fölajánlani méltóztatott. Hasonlóképen gróf 
Forgách Antal és József Felsőesztergály földesurai 100 for. 
uj p. adakoztak. Ezekhez járult M J . kékkői esp. pl., e 
czélra maga részéről 40 for. u j p. fölajánlván. Az egész mü 
kivitelének érdeme azonban főkép hazánk érdemdús bibor-
nok herczeg-primását illeti ; kinek különben is vallásos ki-
fogyhatatlan bőkezűsége s buzgóságáról hangos tanúságot 
tesznek a honszerte építkező templomok, intézetek és iskolák. 
O eminentiája tehát, hogy az esztergályi templom-épités 
ügyének annál nagyobb lendületet adhasson, maga részéről 
1200 for. uj p. emelni s még az egyházmegyei pénztárból 
100 for. uj p. utalványozni méltóztatott. A többi költség kö-
rülbelül 300 for. u j p. s munka híveimre háramlék. Ékes 
tollat kívánnék azon hála s öröm árjának lerajzolására, mely 
híveim szivén elömlött ily nagy jóltevőket tisztelhetvén; 
mely jótétemény annál becsesebb, miután hiveim különben is 
igen szegények lévén, maguk tehetségéből a templomot 
soha föl nem építhették volna. Helyén látom, sőt kötelessé-
gemnek ismerem fölemlíteni ezt nem annyira a jóltevők ju-
talmául, miután ők abban lelik jutalmukat, hogy ily jó tet-
tek által szerzének maguknak kincset, mely el nem enyé-

szik ; hanem inkább mások ösztönzésére kívántam e sorokat 
e becses lapokba igtatni. 

O eminentiájának valamint gróf Zichy Károly senior 
ő mgának bőkezűsége folytán fölsegittetve egy jeles, Elst-
ner Ferencz mérnök által készített tervezet szerint f." é. má-
jus 17 hozzá fogtunk az építéshez s azt Isten segedelmével 
4 hónap alatt szerencsésen be is végeztük, ugy hogy oct. 
15-én már föl is avattathatott az ujon épült egyház. 

Kitűzve lévén a templom felszentelésének ideje, mind 
két vallású lakosság várva várta azon időt. A kerületi pap-
ság híveivel szinte körmenetileg készült részt venni a föl-
szentelés ünnepélyében ; de az Isten másképen végezett ; ugy 
tetszett ugyan is a mindent legbölcsebben intéző isteni gond-
viselésnek, hogy az ezrek óhajtása szomjas mezeinkre ki-
öntött alkalmas esőzés által pótoltassék. A fölszentelés nap-
ján (oct. 15), valamint előtte való napon reggeltől estig foly-
vást szakadt az eső. Daczára a folytonos esőzésnek, mégis 
korán reggel útra keltek a kékkői plébániai hivek, kikhez 
útközben csatlakoztak az alsópalojtai plébánia egyház hivei • 
is. A fölszentelési szertartással alulirt lévén megbízva, azt 
egészen az uj rituálé szerint szivének nagy örömére teljesí-
tette. Örömeimet kiválólag neveié a négy szent-Ferenczrendi 
növendék-papnak jelenléte, kik daczára az igen hasznos, de 
kellemetlen esőnek a szécsényi szerzet-házból küldetve Szen-
tesy Gergely ház-főnök által, megjelentek s szép ajtatos ma-
gukviselete s éneklésök által az ünnepély díszét nagyban 
nevelték. Szivem emelkedett örömében, midőn a szent szer-
tartás közben föltekintvén a szeplőtelen Sziiz Isten anyja 
képére, eszembe jutottak ugyancsak a Szerafi, rendnek 
jeles tanárai, egy sz. Bonaventura, Dun Skotus s egyebek, 
kik a XI I I s következ öszázadokban oly jelesen viaskodtak a 
szeplőtelen fogantatás kiváltságának megvédésére s kiknek 
sikerült is a pisai zsinaton 1263 szabályt hozni „ut tota se-
raphica familia festum conceptionis in perpetua temp'óra ce-
lebrare teneatur," s kikről a pesti egyetemnek egyik jeles ta-
nára s dékánjaL. F. tiz év előtt ezeket mondá: „Filii namque s. 
Francisci eruditioni tunc nulli secundi et fideli populi foedere 
quondam per Ecclesiam sacrato copulati splendidiores semper 
triumphos reportant, totum vero controversum campum et 
omnium animos occupantes." Az isteni gondviselés ugy 
akarta, hogy a felsöesztergályi a szeplőtelenül fogantatott 
Szűz Mária tiszteletére emelt templom fölszentelésénél szin-
tén szent Ferencznek nagy reményű fiai egyházi szolgála-
tuk, ajtatosságuk által emeljék az ünnepély fényét s ekkép 
kitüntessék magokat. 

Elvégződvén a megáldatási szertartás, szent beszédet 
tartott nt. Lancsik Mihály alsó-palojtai plébános ur, aki 
tárgyavatott velős beszédjében kiemelte, mennyire szeren-
csések a felsőesztergályiak, hogy ő eminentiája s egyéb jól-
tevők bőkezűsége folytán a jó Istentől ily diszes templom-
mal megáldattak. Kiemelé a kath. egyház üdvárasztó tény-
kedését, és a szerencsétlen hitszakadás szomorú következ-
ményeit; valamint azt is, hogy a jelenleg hitszakadásban 
élő esztergályiak azt sem tudják, az ő őseik mily uton, mó-
don szakadtak el a kath. anyaszentegyháztól. (E szakadás 
hagyomány szerint gróf Balassa Andrásnak, aki részint hí-
zelgés, részint csábítás s erőszak által a protestantizmusra 
terelte alattvalóit, tulajdoníttatik.) Beszédje 'végén inté a 



felsőesztergályi liiveket, liogy becsüljék is meg ujon épült 
diszes templomukat gyakori látogatásaik, forró imáik, s a 
kath. valláshozi szilárd ragaszkodás által. 

E r r e következett az első szentmise áldozat, bemutatva 
alulirt által ; ugy hiszem mondanom sem kell, hogy leghőbb 
fohászaink apostoli buzgóságu s fogyhatatlan bőkezüségü 
bibornok herczeg-primásunkat il lették; azonban megemlé-
keztünk egyéb fönkelt lelkű jóltevöinkről is, miszerint a jó 
Isten sokszorozza áldásait fölöttök. 

Az ujon épült diszes templom a szeplőtelenül foganta-
tott Szűz Mária tiszteletére fölavattatott ; a főoltárkép Hof-
richter János pesti akadémikus festő müve. Elmondhatjuk, 
hogy a jeles művész a munkára fordított szorgalomban in-
kább a bold. Szűz dicsőségét, mint önmagát kereste, igen 
jutányos áron készítvén el a jeles müvet. (Lakik Pesten, 
Lipótvárosi József piaczon, Vurmházban.) » 

A legkegyesebb szeplőtelen Szűz vigye esedezésünket 
Isten elé s eszközölje ki számunkra, hogy ezen messze ter-
jedő tájon mindnyájan az Istenben való bizodalom, remény, 
hit és szeretet által egyesülhessünk, egyházunkat oly nagy-
gyá teendők, valamint hogy a mult századokban okozott 
kárai mennél elébb helyre pótoltassanak ! 

Munkay János. 
TURIN, nov. 30. (Az egyház szabadsága (?) a piemonti 

kormány alatt.) Az igazság és oktatásügyi minister Cortese 
köriratot bocsátott szét a megyefőnökökhöz és királyi pro-
curatorokhoz, melyben fölszólítja ezeket tervadására az 
egyházi megyék számának leszállítására vonatkozólag. Mi-
nek érinteni e kérdést most, midőn annyi más fontosabb 
kérdés sürgősen várja megoldását ? Az Unità Catt. hozván 
szövegét e köriratnak, az t élesen czáfolgatja. — Florencz-
ben „az if júság evangelikus egyesülete" alapittatott legújab-
ban, mely nem egyéb mint prot. társulat a fiatal emberek-
nek a catholicismustóli elidegenítésére szervezve. Fiatal 
emberek 15 — 35 évig vétetnek fel. Az ülések nem nyilváno-
sak. — A Patrióta cattolico irja, hogy Camassa József kö-
vetjelölt az utczán egy áldozárt bottal megütött, mivel más 
jelöltre mert szavazni. — A nápolyi városőrök két szegény 
nőt fogtak el s tömlöczbe vitték, mert adományokat szede-
get tek a város közhelyein levő Madonna képek előtt ége-
tendő gyer tyák beszerzésére. A.nép zúgolódva követelte a 
nők kibocsátását, mi később meg is történt. Ugyanaz nap 
munkások a piemonti tilalom ellenére a régi szokás szerint 
és módon követték az Oltári-szentséget, melyet a pap a be-
teghez vitt. — Pelagna castellamarei püspök, sietve érkez-
vén Romából hivei közé, hogy a cholerás betegeknek a szent-
ségeket kiszolgáltassa, elfogatván további rendeletig bebör-
tönöztetett. — Mindenszentek napján a florenczi carmeliták 
a főnöktől rendeletet kaptak halasztás nélkül 24 óra alatt 
zárdájukat elhagyni. E g y tolvonással 60 szerzetest tettek ki 
az utczára. A főnökhöz elment a szerzetesek főnöke kérvén 
a rendelet visszavételét, ez nem adatott meg, hanem csak 
15 napi halasztás. — Semmi sem tanulságosabb az u j Italiá-
ban, mint egyik párt felől a másiknak Ítéletét hallani. Sella 
választói előtt beszélvén, dicsérte a gyónást mint jó eszközt 
a csempészet akadályozására. Kíváncsiak voltunk, mit mond 
erre a „Dir i t to?" „Azok kik ismerik Sellát — mond e lap — 
kik tudják, hogy csontostól, véséstől Voltairianus, csak utá-

lattal nézhetik e theologicus digressiot és álszenteskedést." — 
Az ezelőtt oly boldog Itáliában most éhen halnak az embe-
rek, mint a ködös Angliában. Milanóban csak legutóbb is 
ily haláleset fordult elő. — Vettünk egy müvet, mely Milanó-
ban ily czim alatt jelent meg : „Boece bölcsész, hittudor és 
vértanú Calvenzanóban." Szerzője Biraghi kanonok, az am-
brosianus könyvtár igazgatója, és kitűnő tudományu férfiú : 
Boece Xavér életéről, iratairól, haláláról és tiszteletéről érte-
kezik. Cugia littalai kanonok Renan Jézus élete felől kitűnő 
birálatot irt, mely Genuában jelent meg. 

NEW-YORK, dec. 10. „The National Quartely Re-
wiew" czimü itteni protestáns folyóirat f. évi sept, havi szá-
mában érdekes ezikket közöl a jezsuitákról és az ő oktatási 
rendszerökről, melyet méltónak találunk kivonatban megis-
mertetni. Midőn egy iró daczára születése, és neveltetése ál-
tal magyarázható előítéleteinek, annyi nyíltságot, igazságot, 
méltányosságot tanúsít, az mindig dicséretre méltó. „Az 
ujabbkori oktatás mesterei között, azok kik legtöbb sikerrel 
működtek, és kiket leginkább követendőknek találunk, a 
jezsuiták. Ha egyedül saját érdekeinket tekintenők, nem 
fognánk dicséreteinkkel elárasztani őket, mert ismerjük az 
előítéleteket i rányukban; azonban nekünk itt nem lehet a 
vallási irigykedésekre tekintenünk. Az, mi figyelmünket ér-
demli, és melyen minden erőnkből munkálkodnunk kell, az 
emberi szellem kifejtése. Ha Baco és más nagy gondolkozók, 
kik nem voltak katholikusok, kinyilatkoztatták, miszerint a 
jezsuiták oktatási rendszere bámulatra méltó : nekünk sem 
lehet bűnül felróni elismerésünket irántuk. Nem akarunk 
azonban félreértetni ; mi nem mondjuk, hogy a jezsuiták 
minden collegiumai tökéletesek; hanem szólunk a rendszer-
ről. És mivel a jezsuiták oly kitűnő oktatók, iparkodunk az 
értelmes közönségben is ellenök tartott előítéleteket szétosz-
latni. Amennyire mi Ítélhettünk, ők ép oly kedvesek, mint 
tudósok. Ellenvetik, hogy nekik veszélyeseknek kell len-
n iök , mivel annyi országból kiűzettek ; de feledik ezek, 
mi volt 10 esetben kilenczszer oka elüzetésüknek ? Leg-
többször elűzettek, mivel a zsarnokság ellen képeztek ellen-
zéket. Azok, kik leginkább elitélték őket, szép sajátságaikat , 
tulajdonaikat elismerni kényszerültek. Senki sem támadta 
meg őket kiméletlenebbül, mint Voltaire, és íme ő maga is 
azt mondja, hogy társaságuk kitűnő, hol sok érdemteljes 
egyéneket lehet még találni. O nem bocsáthatott meg e tes-
tületnek, mely többet tett a keresztényelem védelmében a 
hitetlenség ellen, mint a többi szerzetes testületek összesen." 
A nevezett czikk irója a washingtoni „National Intelligen-
cer" után közli azután a georgstowni collegiumban történt 
dijosztásokat. Ezen collegium 1790-ben alapittatott Carrol 
János á l ta l , ki később baltimorei érsekké lett. 1815-ben 
egyetemmé alakíttatott, és fényes sikert tudott felmutatni. 
Fekszik a colombiai kerületben Washington kapuja előtt, 
gyönyörű vidéken, mely egyszersmind termékeny és egész-
séges. Van könyvtára 30,000 kötettel és ezek közt ri tka 
példányok találhatók és értékes kéziratok. Az adott tudósí-
tás után az iró igy végzi : „valljuk be, miszerint: 1) a con-
gressus soha sem osztotta a jezsuiták elleni előítéleteket, 
hanem állandóan pártfogolta őket ; 2) hogy a jezsuiták eme 
bizalomra méltók voltak; 3) hogy a közvélemény igazságot 
szolgáltatott feddhetlen jellemöknek, és kitűnő sikeröknek a 
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tanitás s nevelés terén. — A növendékek egy része protes- melylyel kedves honfiaim boldogságára hatni mindig szeret-
tans és mindemellett nem igen hallottunk még panaszt a fö- tem. Azonban 15 hónapi közreműködés utána körülmények-
lött, mintha az atyák indirect buzgalommal ezen tanonczok n.é l f o S v a e f n , vállalattól elállók. Midőn ezt jelentem, igen 
i xl r .íi.í - i •• i i . i i rt i v j.- a. - tisztelt ügy barátaimnak s t. olvasó-közönségünknek szívélyes katnolizalasara törekedtek volna. (Jsak egy ízben történt r . i , ,„ , -, • , ... , , i . . J 

O J „isten hozzad -ot mondani kotelessegemnek tartom; ugy 
legújabban egy prot lelkész részéről rágalmazó felszólalás a n y i i t a n tudatom, hogy a népirodalomnak továbbá is meleg 
lapokban ; de az igazság ugyan azon uton felderittetvén, a keblii barátja és ápolója maradok ; mert meggyőződésem, 
rágalmazó elnémult." , bogy népünket csak igaz fölvilágositás által lehet szilárdan VEGYESEK ^ hazafiakká tenni. Isten velünk! Majer István. — 

V Isten áldja meg az eddigi munkáért is. Mi lesz a lappal, miu-
Cs. ap. királyi lölsegenek ittlétékor tett kegyadoma- t á n I l m é r i i s elhagyja, nem tudjuk. 

nyai közöl némelyek köztudomásra jutottak, igy például: a A z o l a s z k a tholikusok tekintetbe véve, hogy Italiában 
ferenczvárosi templomra 1000 f r t ; a fővárosi szegények kö- a j o g n a k n i n C 3 védelme, ugyszinte hogy a kormány semmit 
zött 4000, s más kérelmezők között 2000 ftot osztatott ki, s e m t e s Z j a m j r e m N apoléon jóváhagyása előlegesen ki nem 
egy megyei hivatalnok, és egy huszár kinek lova összeros- kéretnék, az uj forradalmi Italiának függetlenségére szolgáló 
kadván, lábát törte 100 ftnyi ajándékban legkegyesebben g ú n y o r o s fölirattal küldték fel az összegyűjtött péterfillért : 
reszesittettek. - Honatya, népatya, mindnyájunknak jó- „Sodales ordinum religiosorum utriusque seius - in quorum 
sagos atyja. . . . . . , pectus alte descendit praeclarum illud Napoleonis I I I — Gal-

Amint iratik, az eperjesi kath. gymnasium föntarta- H a m t o e r f u t u r a m ubicumque sit justitiae servien-
sanak költségéi a kath iskolai alapítványi pénzalapból fog- d u m __ e x U û i v e r s a Italia - invicto Gallorum imperátori se 
nak fedeztetni, melyekhez Eperjes varosa évenkint 1050 s u a que commendant - suffragiis confisi civium suorum qui 
fttal s 30 öl fa val járul. A m. kir helytartótanács intéz- o f f f c i i d u c u j l t _ f e s s í s r e b u 3 p i i I X p o n t M a x c o U a t a 
kedni fog, hogy a tanszekekre sziikseges csőd minelhama- c u n i a subvenire " 
rább megtartassék. , 

Pest városának hatósága királyné ö Felségének magas Hegyes adakozas. 
születése napján dec. 24-én a belvárosi templomban mélt. S • Ö szentségének, évenkint, mig az istentelenek általi szorongatása 
főt. Lévay Sándor c z . püspök által tartott nagy misén tes- tartand, felajánlva, egy pécsmegyei plébánostól — e jelige mellett : 
tületileg megjelent. A városi hatóság ezen istenitiszteletet En, takarat lan atyám takarom, 
saját polgári, alattvalói hódolatából maga indítványozta, Áldása lesz értté íölö s jutalom, 
maga rendezte. Kétségkívül a hódolatnak a legnemesebb Én szánom a gúnyvigyoros fiakat ; 
nyilatkozata az Isten oltára előtt imádkozni, s a vérnélküli Mert rájok a Kámfiak á tka szakad. . 20 fr t . o. é. 
áldozatot az Istennek könyörgésül felmutatni a nagylelkű, a Veszprémből afrikai missiora . . . . 25 fr t . o. é. 
szerető és szeretett honanyáért. E hódolat áldást hoz a leg- Amerikai missiora 25 — 
magasabb cs. ap. kir. házra ps a nemzetre is egyszersmind. Chinai gyermekeknek 25 — 
A honanyát áldjuk, s avval magunkra könyörgünk áldást. Sz. Sír őreinek 25 — 

Győrött, mikor a választók nagy tömege a piaczon Sz.-benedeki hivek a keleti missiókra . 1 frt . 75 kr. o. é. 
állott, s a szavazatra sorban ment, délben megkondulván a „ , * A' 
harang az Urangyalára, föveget emelt és imádkozott. Kaucz Szerkesztői tttdositas. 
Gyula választói voltak. Signum loci, temporis, personae. M. O. S. Amint eddig, ugy ezután, mig mink . . . . 
Hiszszük, hogy t. Kaucz Gyula igazán képviselni fogja vá- K—ő. M. J . Minél hamarább , örömest ; ami ezelőtt tiltva volt 
l asz tó í t . most nincsen. 

Midőu a Képes Újságot, a magyar nép ezen mulatva Egy buzgó munkásnak : L ' évangile d ' une grand'mère, par Ségur ; 

oktató barátját, annak t. kiadója létre hozta, ama fölhívás- Livre des mes enfants, per Palme ; Bibliotlièqne des merveilles, Joan 

nak, hogy azt mint főmunkatárs dolgozataimmal elősegítsem, Bourreau ; Bibliothèque rosa illustrée. Miild Parisban, Hachette könyv-

bizoïïyos kikötések mellett azon készséggel engedtem, a árusnál. 

Előfizetési felhívás. 
,Ad locum, unde exeunt, fluinina revertuntur, ut iterum fluant' (Eccl. 1, 7.); bezárjuk az évet 

hogy újra megkezdjük ; felvállalt tisztünknek eleget téve, Istenbe vetett bizalommal uj munkára testvé-
reink pártfogását kérjük. Nagy testületünket tekintve, aránylag kevesen vagyunk: pedig hacsak egy 
irányban, egy gondolatban, ugyanazon fegyverek forgatásában fegyelmezve, a szent czélra lelkesülten 
minden nemes eszközt igénybe véve, föl nem lépünk, egyeseknek szórványosan küzdő' buzgalma nem 
győzelmet, hanem az erre hasztalan törekvő erőtelenségről fog tanúságot adni. Oly korban, oly viszonyok 
között élünk, hol csak tömeges fellépés vivhat ki eredményt. Nagy tömegben megy az irodalom, nagy tö-
megben lép fel a pénz, nagy tömegben áll az ellenfél, a kis szám mindenütt, mindenben nyomtalanul vész 
el. Az egyesek buzgalma, bátor fellépése, feltételezve a képességet, csak jelszó lehet a sorakozásra a nagy-
számú testvérek között. Van mi szomorítson, van mi buzdítson : e reményben, e bizalomban nyitjuk meg 
munkánknak uj pályafutását jelen előfizetési fölliivásunkkal: egész évre 10 fr. 50 kr., félévre 5 fr. 25 kr.f 

melyet, az előfizetők neveinek, lakhelyének, és a postaállomásnak, melyről a lapok vétetni fognak, gondos 
kiírásával nevünkre czimezve kérünk beküldetni. Pülásthy Pál. 

Lipótutcza 19 sz. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Éckövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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