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TARTALOM : Havi szemle. I. — Ö szentségének apos-
toli levele mélt. s ft. Roskoványi Ágoston nyitrai püspökhez. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
L 

Uj év ! a fáradt, de ki nem fáradt, a 
törődött, de meg nem tört lelkek küzdtere. Győzel-
meink reményen felüliek; legyen áldott az Urnák 
neve, az ő könyörületessége nagy , mi magasabb 
diadalra hivatunk,haladunk. Ascensiones in corde,— 
— de virtute in virtutem, urbs fbrtitudinis 
nostrae Sión salvator, — újévi üdvözlet. 

Őseink erényei, lankadatlan küzdelmei, törő 
győzelmei, koszorús diadalai a jelent kezeinkbe ad-
ták , hogy ezen uralkodva, ezt uj győzelmekkel te-
tézve, utódjainknak átadjuk. Sebekkel megrakva 
győzni, ezredéves sorsunk. A megváltó Isten-ember-
nek mindég dicső sebhelyei az egyház mindég vérző 
sebeit mutatják e földön. In vulnere gloria. Minden-
kor győztünk, a liarczoktól még sem menekültünk ; 
most is győznünk kell, győzni fogunk; de győzel-
münk nem lesz oly tökéletes, hogy a szellemi fegy-
vert letehessük. Lesz min örülni, lesz, miért u j küz-
delemre készülni kell. Sursum corda. Az igéret ré-
szünkön, mienk a jövő. A 19 százados hatalmat a po-
kol nem csavarta ki kezeinkből, nem is csavarja ki 
soha. Patientia sanctorum. Az egyház megszokta a 
gyász-ruhát, a kisértetek napjai az ő évfordulatos 
ünnepei. G-yászos helyzetekben az egyház semmi ujat 
nem talál ; mit a világ rossznak nevez : a sanyaruság, 
nála mindennapos. Csak a levertség, a tétlen jajve-
széklés, az üres panasz, az ő életében szokatlan tüne-
mény. Ha csüggednénk, ha gyáván alkalmazkod-
nánk, nem sorsunkon, de minmagunk fölött kellene 
sirni. Őseink lelke törhetlen vala, leikeinknek törni 
nem szabad. Lassú lépéssel halad az egyház a győze-
lemre, renditlenül áll a veszélyben: az ő ereje nem a 
rohamban, de a kitartásban van. Csatoljuk fájdal-
mainkat őseink fájdalmaihoz, legyen testületünk vál-

tozatlan a törhetlenségben; az egyház élete: erény, 
küzdés, szenvedés. Folytatjuk a hitnek, folytassuk a 
szenvedéseknek traditioit is. A jognak, a javaknak 
szentsége, melyért élünk, melyért halunk, tükrö-
ződjék erényeinkben. A papság erénye mindég győ-
zelmes fegyver volt. ,Renovamini spiritu mentis ve-
strae' a törhetlen papi léleknek titka. Péternek, Péter 
utódjának, a jámbornak fiai, mondjuk vele: Domine 
Tu scis, quia amo te. Hogy itt leszünk, a hol ma va-
gyunk , mult évben nem véltük. Misericordiae Do-
mini super coelos. A forradalmi conspiratio szellemi-
leg leverve, soraiban szakadozva, önmagát falja, a 
kétségbeesés merényeihez kapdos. Köz-sorsa a gonosz-
nak , hogy önmagát pusztitsa. Per quod quis peccat, 
punitur per idem. A gonoszság pusztít, a jámborság 
táplál ; hogy a gonosz kivágassék, e czélra nem a 
jámbor, de a gonosz küldetik. A mai Italiát az eskii-
szegés hozta létre, az erőszak tartja fön; Mazzini dec. 
1-ről Victor sorezredeit esküszegésre szólitja föl 
Mit esküszegés hozott, esküszegés elvisz; és már vi-
szi. A mult vigasztal, hogy ne csüggedjünk; a jövő 
rémit, hogy lelkesedjünk. Passi graviora dabit Deus 
his quoque finem; et haec olim meminisse juvabit. 
Csendes sziv és nyugodt elme, imádság és munka, 
türelem és szeretet, a fegyelem kapcsaival egymás-
hoz fűzve, soha meg nem veretett. Filii sanctorum 
sumus. 

Uj év ! az uj győzelmekre haladó lelkek 
küzdtere ! 

A helyzet ismerete a természetes jóslat. 
Ha valaki mondja: az európai államok tettleg 

elszakadtak a ker. hittől, szomorú, de nagy igazsá-
got mond. Van vallásos ember és társulat, szaporodik 
is naponta, de nincs keresztény állam. Az érdek és a 

3) „A. katonaság esküszik a hazának, kötelességét nem 
árulhatja el, habár azt parancsnokai elárulják; különben a 
hadsereg nem más, mint a lelkismeretlenek javára szolgáló^ 
és szolgaságra kárhoztatott csoport " (Journ. de Brüx. 345. sz. 
11. dec. 1862.) Talán már a magyar lapok nem fogják terjesz-
teni a rágalmakat, hogy a papság szökésre csábítgatja a ka-
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haszon, a bel- és a külpolitikának főszabálya, az elv-
telenség elve, a keresztény hitnek tettleges tagadása. 
A szenvedélyeket egyedüli államerőnek vallani, azok-
nak benn és künn elégtételt adni, netn keresztény 
irány. Az erkölcsi törvényekkel való fölhagyás után 
nincs rnerény, mely lehetetlen lenne, csak hasznot 
szüljön. Mi másnak érdeke, az az ő titka; meglepetés 
a nyereség, vagy veszteség ; bizony talanság , bizal-
matlanság egymást szüli s követi. A világot meglepni 
annyi, mint hatalmasnak lenni. A napi sajtó mindég 
torzhatalom, a hatalmasok ajtain hallgatódzik, dodo-
nai ihleteket visel vagy szinlel, a nagyok érdekei s 
gondolatjai után tapogatódzik, ő maga mit-sem tud, 
hol világosság van, ott sötétséget csinál, mégis mil-
liomoknak tanitómestere. Elveket fölállítani, melyek-
nek igaz értelmét senki sem tudja, mivel két ellen-
kező értelemben alkalmaztatni meglepetve látja, ez 
megközelithetlen állami bölcseség. Mint Aeneas, a 
szikla mögé rejtett hajóból kiszállni, sürii köddel bo-
rítva Dido templomába ju tn i , mindent látni, s még 
sem láttatni, ez a politikának metaphysikája. A ro-
mai és az olasz kérdés viszonyai szomorúak, gyászo-
sak, nyomoruak; összeül az orvosok tanácsa, borzal-
mas színekben festi a betegséget, a helyzetet tarthat-
lannak kijelenti, az orvosságot, legyen az bár mi, 
szükségesnek kiáltja; s az orvosság? — — maga a 
beteg helyzet. Beteg vagy, meggyógyulsz, ha beteg 
maradsz. — A francziák császárja maj. 20-án a szent-
atyát a bukott kormányok rokonszenvéről vádolja, az 
iij kormányok iránti barátságra serkenti, s erre ro-
mai municipiumot, mely a bukott kormányok di-
csősége, javasol. Ha a javaslat Romában elfogadtatik, 
akkor ancien régime; ha visszavettetik, akkor ko-
nokság, mivel tanácsot nem fogad. A municipium az 
uj kormányokkali egyesség volna; pedig az uj kor-
mányok élete a központosítás. Pepoli sept. 26-án, a 
vörös herczegtől megtisztelt ünnepélyen mondá: „a 
municipiumok az egységet nem akadályozhatják ; az 
egység kedveért minden municipiumnak föl kell ál-
doztatni." „Florenzet vagy Nápolyt ideiglenes fővá-
rosnak sem fogadják, mivel ez által az olasz muni-
cipiumok ős vágyai, vetélkedései kigyúlnának. A 
municipalis rendszer, mondja a ,Patrie', ítaliára ve-
szély volt." — A municipium kiegyeztetné a szent-
atyát az Italiában uralkodó forradalmi factioval, mi-
vel a municipiumot milliomokkal meg lehetne vásá-
rolni, miként Toscanát 15 milliommal, Bolognát 9-el, 
Nápolyt s Siciliát 50 miilommal. Az árulás, a hitsze-
gés Romát átadná, melyet eddig az erény megvé-
dett. — A történeti jog ellen a kormányokban szó-

nokolnak, a népszavazatot egyedül értékes kincsnek, 
a népet souverainnek mondják, habár senki sem ke-
resi inkább a történeti jogot , mint a szavazat-király; 
habár nincs nép annyi szabadalmaktól megfosztva, 
mint a kikiáltott fejedelem népe. Minden kormány a 
nép beegyezésén nyugszik, az uralkodó család nép-
szavazaton kezdett uralkodni mindenütt. Amor popu-
lorum fortitudo principum. A népszavazat vagy meg-
előzte a fejedelemséget, mint Árpádban; vagy kö-
vette, miként Napoléonban. Nincs szavazat-fejedelem, 
ki koronája fölött uj szavazatot engedne. Ha a forra-
dalom, a melyből született, koronája ellen fordul, a 
szavazat-király, ha teheti, azt vérbe fojtja; oda igyek-
szik, oda törekszik, hogy fején a koronát, családjá-
ban az állami főhatalmat az idő szilárdítsa, történeti 
hagyománynyal ékitse. A francziák császárja is III. 
Napoléon nevet vett, hogy 1852-ről legalább 1802-re 
visszamehessen. A százados koronákat nem tűrik, 
mégis tegnap készült koronáiknak századokat óhaj-
tanak. A történeti jogot másokban kevésre becsülik, 
mégis, hogy családjuk a nemzettel összeforrhasson, 
hosszú történet után vágynak. A lex Salica, az örö-
kösödés, természeti jog , törvényes vágy , legczélsze-
rtibb eszköz. Melyik gróf nem akarná, hogy család-
jában a grófság örökösüljön? Hazánkban a vegyes ág 
Mohácsot szült s máig tartó szakadást; a lex Salica, 
az örökösödés mentett meg, mely nélkül Lengyelor-
szág elveszett. Napoléon császárnak fia, ha uralko-
dásra jön , oly születési jogon jutand oda, miként a 
bourbonok jutottak. A pápát szavazat választja, el-
lene az uj jog nem foghat ki semmit. A pápa nem 
purpura genitus, mégis a szavazat után purpura ve-
stitus. Tudja , ki volt az elődje, nem tudja, ki lesz az 
utódja; annyit tud , hogy ez a népnek, a nemzetnek 
egyik közsorsu fia. Koronája tizenegy százados, de 
ezt a nemzet legdicsőbb fiainak szavazatja tette fejé-
re , s teendi utódjára. Öt ezredéves történeti j o g , őt 
a jelen nemzedék szavazatja hordja: ő első a törté-
net i jogon álló fejedelmek, első a szavazat-királyok 
között is. Koronája a leglegitimebb, személye leg-
népszerűbb Az ős és az uj kor dicsősége sugárzik hom-
lokáról. A történeti jog föltételezi a népszavazatot; 
nem zárja ki , csak a népszavazat gonoszságait, csalá-
sait, forradalmait. Hogy a nép, midőn királya nincs 
egy személybe beegyezett , hogy az ország szétsza-
kadásának veszélyei, a belháború borzalmai előtt egy 
családban megnyugodott , ez az Istennek gondvise-
lése; az országnak uralkodó családot, a családnak or-
szágot, mint áldást és jótéteményt adott; mindkettő 
mondhatja: Rex Dei grat ia , s kezdődik a történeti 
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jog . Gyűlölt , sokaknál zavart szó ez. A legitimitás 
nem a személyt, de a hatalmat illeti. Az örökösödés 
törvényszerű mód a legitimitásra, nem legitimitás 
maga. Egyik pápa Pipint s Nagy-Károlyt, másik Na-
poléont kente föl, örökösödés nem volt, a legitimitás 
meg sem sértetett. A pápa sem lép az örökösödési 
ösvényen a koronához, mégis ő a leglegitimebb ha-
talom, minden legitimitásnak őre. — A szellemi hó-
dítás is egyik ösvény a koronára. Ez a pápában, kire 
a választók eskü szerént mint legjobbra szavaznak, 
megvan. A vad erő tulsúlyja ront, dönt, de magában 
soha nem hódit. A vad erő egy csapással mindent le-
rombolhat, a szellem lassan hódit. A szellemi csaták 
diadalmasabbak Atilla csatáinál. A szellemi csatát a 
kisebbség a többség ellen vivja, s nyeri. Nagy Sán-
dor és Cyrus példa. A keresztény Europa népszámra 
kicsiny, nem vad erővel, de szellemi tulsúlyjával hó-
dította meg a világot. Maledictus Chanaan, servus 
servorum erit fratribus suis. Ez büntetés, de jóslat is 
volt. — A bourgogne, visigóth, lombardi törvény-
könyvek, az arabok könyvei, építkezési maradványai 
a szellem tulsúlyját mutatják a hóditóknál. A hódí-
tottak a műveltség fajult korcsai, az emberiség szel-
lemi törpéi lettek, műveltségűk a viselet és ildom 
simaságában fölolvadott, elveszett; jöt t a nem sima, 
de lélekben nagy nép, szellemével a törpült, s a tár-
sadalomra már képtelen szellemeket meghóditotta, 
mivel a kicsiny a nagy előtt önként meghajol. A mű-
veltség a szellem erénye; az erény a bűnben elvész, 
a műveltség külső simaságánál egyéb nem marad 
rajta. Műveltségét a bűnökben vesztett, és csak kül-
ső simasággal biró nép barbarabb lehet a vad, de 
természeti egészséggel biró népnél ; példa a chinai, 
anami nép, s az angolok Indiában, Chinában. Az ily 
nép csak a műveltség bűneit birja; a nemzeti halál 
közel van. Raro antecedentem scelestum — deseruit 
pede poena claudo. A szellem tehát hódit, s hódítása 
oly törvényszerű ösvény a legitimitáshoz, mint az 
örökösödés. — A hatalom legitim, nem a személy. 
Eszmében a hatalom mindég legitim, mivel az Isten-
től van, s az Istenhez vezet ; tettleg legitim a hata-
lom, ha az Isten törvénye szerént uralkodik ; lia nem, 
nem. Itt is a pápa leglegitimebb fejedelem. A legiti-
mitás gyűlölete, az isteni hatalomnak e földön gyű-
lölete. ,Nolumus hune regnare super nos', ez az ő sza-
vuk. Ebben az állam létalanyában atheus, s ide tör 
a conspiratio. A pogány népek alkotmánya lehet le-
gi t im, a keresztény népé illegitim, a mint az Isten 
törvényét tiszteli vagy megveti. A mai forradalmi 
conspiratioból született kormány legillegitimebb,mi-

vel az Isten törvényét megveti, szabályul nem tartja, 
oda tör az Isten törvényének tapodásával, a hol legi-
time állt a legitim pogány állam: a ker. társadal-
mat pogány módon kormányozni. Ide nem j u t ; dönt 
sokat és rombol, de czélhoz nem érkezik. Két ezred-
éves lesz már a tisztelet, melylyel az emberiség a 
kereszténységet kiséri; bár mit mondjanak a hagyo-
mányok ellen, ezek az emberiség közéletének éltető 
lelkei maradnak mindenkor, 19 százados hirünk, ne-
vünk, müvünk, létünk a föllázadt pokoli erő által 
meg nem döntetik, az emberiség szivének mélyeiből 
ki nem irtatik. His ego nec metas rerum, nec tem-
póra pono ; impérium sine fine dedi, — Romanos re-
rum dominos, gentemque togatam. 

Sokat tett a forradalmi conspiratio, még sem 
tett semmit. Tizenöt éve, hogy rendet hozni törek-
szik a társadalomba, s a sisiphusi munka nem sike-
rül. A szenvedélyek vad rohamait fölidézték, ut juk-
ban minden akadályt ledöntöttek, minden eszközt 
megkisértettek; nincs bün, melytől, ha hasznos volt, 
visszarettentek; ott állott a titkos, ott a nyilt kato-
nai erő, dolgozott az éjjeli gyülekezetek hierophant-
j a , dolgozott a dicső fejedelmeknek nem dicső koro-
nás fia, kezük szabadon mozog, hatalmuk rettentő: 
s hol a rend, a béke, a jólét , az erkölcsiség, melyet 
Ígértek? A meglett tények elismerése, a bel- és kül-
kormányzatnak ezen botránya, a mit fölmutathatnak. 
Más alapot akartak tenni, s ez magától roskad, p o -
stula a me, et dabo tibi gentes in haereditatem', a 
Megváltó királyságának örök megalapittatása e föl-
dön , mely az ő helytartójának fejedelemségében föl-
tűnik. E miatt a forradalmi conspiratio mindég sike-
retlen lesz. A személyek változhatnak, de a hatalom 
legitimitása örök, mivel a bün az erényt az uralko-
dásból ki nem fogja tolni. Szokás volt a királyoknál, 
miként az egyleteknél, városoknál, hogy országai-
kat , ügyeiket a bold, szent Szűznek oltalmába aján-
lották. Ez volt az állam és az egyház közötti szövet-
ség külső jele, a legitimitásnak bevallása. „Sufficere 
poterat Christus ; siquidem et nunc ornnis sufficientia 
nostra ex eo est; sed nobis bonum non erat esse ho-
minem solum. Opus est enim mediatore ad mediato-
rem Christum : nec alter nobis utilior, quam Maria" 2). 
XYI. Lajos ezt nem tet te , s a bourbonok közül első 

A legitimitást énekli Horatius „Delicta majorum" 
ódájában, a természeti törvények- és a vallásnak megvetését 
siratja. „Diis te minorem quod geris, imperas", ez a legi-
timitás. 

2) S. Bern. de 12. stellis. Lect. IV in festő ,Auxiliumi 
christianorum.' 

1* 
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volt , ki koronáját és fejét a nyaktilón vesztette. Az egyház 
és állam közötti szövetség fölbomlása után a forradalmak tör-
tek ki, s ezeket oly nagy törekvések után sem lehet elfojtani. 
Rémitik, vérbe foj togatják, adományokkal kérlelik: a forra-
dalom nem szűnik. Már nem egy állami intézményt, nem egy 
politikai elvet, hanem az egész keresztény társadalmat akar-
ják alapjaiból kiemelni; a jámborok a gonoszoknak áldozatul 
esnek, a trónok sirjain trónok emelkednek, a forradalmi el-
vek trónok alapjaiul elfogadtatnak : a forradalom nem szűnik. 
Megváltoztatják a nevet , a bűnt erénynek, a forradalmat 
nemzeti dicsőségnek nevezik, jogi czimmel diszesitik; kiirt-
ják a bűnnek nevét , az erény nevével együtt feledik az 
erényt; de a bűnnek ostorát , mely a bűnben van, nem kerü-
lik; a forradalom nem szűnik, boldogítani hiában igyekszik, 
véres nyomain csak nyomor sarjadzik. —- A viszonyok két-
ségbeesésig fajulnak. Mondták, a romai pogány birodalom 
bűneinek büntetése a barbár népek berohanása volt : az Is-
ten a forradalom barbár fiait használja, hogy a kezeik alatt 
áldozatul esett jámborok szenvedései által expiáltassék a ke-
resztény társadalomnak háromszázados büne. A gonoszok 
szenvedése az Istennek ostora fölöttük; a jámborok szenve-
dése a jövőnek pirosló koránya. Ha a forradalmi conspiratio 
csak saját liait falná, a kétségbeesés környezhetné keblein-
k e t , mivel a bűnben kiállott szenvedés nem engesztel sem-
mit; de annyi jámborok vérpatakjai , könyei, az üldözött egy-
ház sanyarusága nem kiált az éghez ? nem engesztel ? nem 
nyer malasztot az állami, a társadalmi nagy betegre ? Pro-
pter David servum tuum ! A legitim kormányok, melyek még 
az Isten törvényét és a redemtiot vallották, féltékeny szem-
mel kisérték az egyház emelkedő hatalmát, ultramontán név 
alatt nyomták , zaklatták. A legisták , a pogány romai világ-
nak fönmaradt múmiái, a Jus Romanum-ban megkövesülve 
reánk hagyományozott állam-mindenhatóságnak kuruzsolói, 
a királyok csarnokaiban állottak, a királyok lelkismeretét 
nyugtat ták, az egyház zaklattatásában megerősítették. Bo-
num dixerunt malum, malum autem bonum. — Mit Szép-
Lajos megkezdett, VIII. Henrik, Gustav Wasa diadalra 
emelt, a kath. fejedelem, XIV. Lajos , és később több má-
sok vittek tökélyre. Oly jó volt kormányozni, midőn sem az 
egyháznak, sem a lelkismeretnek nem volt szabad közbeszólni. 
I t t kezdett az állam a ker. társadalomtól eltérni ; az vallást 
nem ismert, a hitetlenséget, az eretnekséget ugy mint a hi-
t e t , saját hasznára forditotta; a társadalom nem tud vallás 
nélkül lenni. A fejedelmek nem szenvedték a kis kellemetlen-
séget , mely a két testvérnek, az állam-és egyháznak egy 
hajlékbani tartózkodásából szükségképen ered, s mit az em-
beri gyengeség az ,alter alterius onera portate' elv szerént 
viselni tartozik, tördösték az élet fájának ágait , pezsgő ned-
vét elzárták , midőn a legisták , bölcsészek s udvaronczok ba-
rátjait az egyház méltóságaira tolták. Az egyházi tekintély-
nek megvetése után általában könnyű volt az isteni tekin-
télyt megtagadni, e tagadást három századon át folytatva, 
rendszerre emelni. Ha az egyház már az állam ellenségeül 
vallatik, nehéz-e őt az emberiség, és minden földi boldogság 
ellenségeül kikiáltani ? Ez csak egy lépés továbbra ; ezt a for-
radalom megtette. A legitim kormányok a külső formát meg-
tar tot ták, a legitimitást tettleg abbahagyták; rettentő-e, ha 
az állam mindenhatóságnak nagyra nevelt gyermeke, a for-

radalom, a puszta formát is elvetve, az egyházat mint jogot, 
az Istent mint hatalmat, a legitimitást mint eszmét és irányt 
tagadja? Ez csak egy lépés továbbra. A legisták hízelkedtek 
a született királynak, a nép választottjának, a népnek, s 
mindnyájukat kizsákmányolták , mindnyájukat veszélybe hoz-
ták. Ki látott forradalmat éhező legisták nélkül ? 

Azonban az Istennél minden helyzet, minden személy 
eszközzé változik. A vész nagysága a közeli szabadulást, a 
győzelem nagyságát hirdeti. A kuruzsoló soká csalhat, de 
végre eldobatik , elűzetik. A pogányság, a zsidóság, az eret-
nekség harczai a pápaság győzelmeinek alkalmai voltak ; a 
pogány császárok üldözései Romát, a bizanczi hittanárságos 
császárok zaklatásai a világi fejedelemséget szülték, Luther 
és VIII. Henrik a pápa csalhatlanságát kiemelték ; a mai for-
radalom , a háromszázados nagy eretnekség zivatar, mely 
levegőt tisztit ; vizár , mely tisztára mos és termékenyit; — 
— jön egy lökés , ezt az Isten ujja teendi: a pápa előtt a vi-
lág hódolni fog. A soha oly nagyságban nem látott vész a 
soha nem látott diadalnak s dicsőségnek biztositéka. Leók és 
Gergelyek még kis körben mozogtak ; mi volt III. Incze 
50,000,000 katholikus mellett ahhoz, a mi IX. Pius lesz 
200,000,000 között ? A z elemek, melyek e változást szülen-
dik, készen vannak. A meggyőződés, hogy a forradalom el-
len egyetlen fejedelem tud küzdeni törlietlenül s diadalma-
san , a pápa ; a meggyőződés, hogy az egyháztól föl-
szabadult államok forradalmat, a forradalom köznyomort szül, 
már készen van. Erőködik a forradalom rendet s közjólétet 
hozni : nem hozot t , nem hozand soha. A nép béketűrő , de 
nem örökké. A jólét ösztöne nagy, mivel rendeltetésünk az 
örök jólét. Nem messze van az idő, hogy forradalmi boldogí-
tóit megvetéssel üldözni, az Isten törvénye szerént uralkodni 
törekvő, tehát legitim fejedelmeit, az első legitim fejedelem-
nek , kit szentség övedz, trónjához, a szent kenethez kisérni 
fogja Az emberiségnek reményei veszni kezdenek , melyeket 
a természeti ágensekhez csatolt ; a közsülyedés pillanatjai-
ban ahhoz fog folyamodni, a mi renditlenül áll: az egyház-
hoz , a pápasághoz. Az egyház benső diadala a külső diadal-
nak záloga. Mikor volt az egyház annyira egy? Mikor volt a 
szeretet , a hódolat, a ragaszkodás a pápa iránt oly nagy? 
Mikor volt az egyház annyira elterjedve, mikor a közleke-
dési eszközök ugy kifejlesztve? A nagy diadalra az egyház, a 
nép , az állam, a társadalom kész. A csatát a kisebbség vivja, 
és nyeri mindenütt. A jelek nyiltak. 

Mikor? miképen? mi módon? Az Istennek titkait für-
készni fölösleges. 

Uj év — a diadalra siető lelkek uj küzdtere. 

Ö szentségének apostoli levele 
mélt. s főt. Roskovánji Ágoston nyitrai püspökhez. 

Azon hódolati föliratra, melyet Nyitra-megye clerusa 
a mult september-hóban tartott lelkigyakorlatok alkalmával, 
tántorithatlan fiúi hűsége s ragaszkodása jeléül ő szentségé-
hez intézett , s mely a „Religio" II. félévi 30. számában kö-
zölve volt , egy szeretetteljes atyai válasz érkezett l e , mely-
nek eredeti szövege a következendő : 

PIUS PP. IX. 
Venerabilis Frá te r , Salutem et Apostolicam Benedi-
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ctionem. Cum Tua gratissima Epistola die 28. proximi mensis 
Septembris data , ac nuper Nobis reddita libenter accepimus 
Litteras ab universo istius Tuae Nitriensis Dioecesis Clero 
V. Kalendas kujus mensis ad Nos scriptas. Quae quidem 
Litterae non mediocre solatium et consolationem Nobis attu-
lerunt inter maximas Nostras acerbitates. Namque ex eisdem 
Litteris magis magisque intelleximus, ipsum Clerum egregiis 
Tuis sensibus animatum Nos et banc Petri Catbedram singu-
lari fide, amore et veneratione prosequi. Atque etiam novi-
mus, quo acerbo Clerus idem conficiatur moerore propter 
Nostras angustias excitatas a Dei bominumque hostibus, qui 
nefariis cujusque generis molitionibus teterrimum catbolicae 
Ecclesiae, huic Apostolicae Sedi Nobisque inferunt bellum, 
et omnibus divinis liumanisque proculcatis juribus, civilem 
Nostrum ejusdemque Sedis principatum omnino destruere 
volunt. Hinc idem Clerus sacrilegos quosque et infandos ini-
micorum hominum ausus detestans nihil potius habet , quam 
rej icereet damnare omnes praesertim errores a Nobis in Con-
sistoriali Nostra Allocutione die 9 elapsi mensis Junii habita 
damnatos et proscriptos, atque ex animo adhaerere iis om-
nibus , quae Veuerabiles Fratres catholici orbis Sacroruni 
Antistites, occasione solemnis plurium Sanctorum Canoniza-
tionis a Nobis celebratae, Romae die Festo Pentecostes hu-
jus anni commorantes in suis praeclaris Litteris ad Nos datis 
mira sane consensione palam publiceque declarare vehemen-
ter gloriati sunt. Itaque Venerabilis Frater , Tuum erit eidem 
Clero significare, gratissimos Nobis fuisse huiusmodi egregios 
ejus sensus omni certe laude dignos. Atque etiam ipsum Tuae 
Dioecesis Clerum certiorem faciès de Nostra paterna in eum 
caritate, deque Apostolica Benedictione, quam illi toto cordis 
affectu impertimus. Neque omittas eidem Clero manifestare, 
Nostris invotis esse ut ipse calamitosissimis hisce christianae 
civilisque reipublicae temporibus, Te duce, suam omnem 
operam majori usque studio impendat in catholicae Ecclesiae 
causa tuenda, in propriis ministerii muniis sedulo, scienter, 
sancteque obeuudis, in animarum salute procuranda atque in 
adversariorum insidiis detegendis, erroribus refellendis , co-
natibusque reprimendis. Ne desinas una cum eodem Tuo Cle-
ro Populoque ildeli Deum optimum maximum ferventissimis 
precibus indesinenter orare et obsecrare, ut praesentissimo 
suo auxilio adsit Nobis , adsit Ecclesiae suae, et omnipotenti 
sua virtute omnes Ecclesiae et hujus Apostolicae Sedis inimi-
cos humiliet, illosque de impietatis via ad iustitiae salutis-
que tramitem reducat. Demum hac etiam occasione libentissi-
me utimur, ut iterum testemur et conlirmemus praecipuam No-
stram in Te benevolentiam. Cuius quoque certissimum pignus 
esse volumus Apostolicam Benedictionem, quam ex intimo 
corde profectam Tibi ipsi Venerabilis Fra te r , et gregi Tuae 
curae commisso peramanter impertimus. Datum Romae apud 
S. Petrum die 20. Octobris Anno 1862. Pontificatus Nostri 
Anno Decimoseptimo. Pius PP. IX. m. p 

Venerabili Fratri Augustino Episcopo Nitriensi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KÁROLY-FEHÉRVÁR, dec. 16-án 1862. Ft . szer-

kesztő ur ! A mily sokszor hallunk és beszélünk mi a „Reli-
gio"-ról, ép oly gyéren olvasunk benne oly tudósításokat 

melyek erdélyi dolgainkról szólanak. De ne képzelje azért 
ft. szerkesztő ur ! hogy mi, a hegyeken túl , a tevékenyek kö-
zött egészen tétlenül ülünk, s hogy nincsenek jeleneteink, 
melyek, ha nem is hatnak át a hegyeken, nekünk gyakran 
maradandó örömöt szereznek. Méltán örvendünk különösen 
a fölött, hogy, a mit a „Religio" mindég hi rdete t t , a katholi-
kus szellem, mely elfogulás nélkül, nyugodt higgadtsággal 
nézi a tényeket , mely a történelmet nem farag ja , hanem be-
csüli, — mely a vallás és erkölcs örök elveit nem késziti,nem 
keresi, — hanem édes nyugalommal birja és őrzi: egyháziak 
és világiak között föltűnik. Igen sokan átlátták már , hogy 
anyagi és szellemi közreműködésüket a napi sajtó háladatlan 
módra nemcsak azzal jutalmazza, hogy a kath. világ szivével 
összefort. elveket rugdalja és gúny tárgyává tenni törekszik, 
hanem azon fölül, az igy illetlenül bántalmazottak részvétével, 
mint az életrevalóság közös bizonyítékával, és a megelége-
dés különös jellegével dicsekedni merészkedik. De elhagy-
ják őt is súlyos álmai, rövid idő múlva összehúzott vitorlák-
kal fog hálátlansága fölött merengeni. Ugy látszik azonban, 
hogy a mi „Korunk" még mélyen szunnyadozik, s azt gon-
dolja, hogy neki határtalan kiváltsága van a történeti igazság 
és régiség tiszteletének rovására hirdetni a maga, vagy mások 
csalékony álmait. A mi annál föltünőbb, minthogy a történe-
lem egyik barátja tar t ja az evezőt. Különben, a ki valahol 
igy nyilatkozik : „oly előítéletes ember, (nagy történetírónk 
Katona) ki sz. Erzsébethről, II. Endre leányáról a holtak tá-
masztását hiszi, s másokkal is elakarja hitetni, — ki Bethlen 
Farkas adatait azért hozza kétség alá, mert unitárius volt : 
ily férfi a legjobb történetbuvár lehetett , de történelmet írni 
nem volt hivatva", — s más helyt mégis plane történelmi for-
rásokra hivatkozva elbeszéli, hogy Szebenben, midőn akiren-
delt biztosok Luther könyveit megégeték, Luther zsoltárát 
(mondhatnád Dávidét) a máglya lángja magasra kapta, s azt 
az egyik biztos fejéhez csapta, mi a nép érzületére nagy be-
folyással lett volna; — s egy harmadik helyen egy, Erdély-
ben a politikai reformoknál (a 16-ik század közepén) „nem 
kevesbbé merész (csak?) eszméről, a papi javak világiakká té-
teléről, a fehérvári püspökség, káptalan és kolosmonostori 
convent, klastromok és zárdák eltörléséről" (mily kicsinysé-
gek !) beszél, s ezen eljárásban sem Isabella fejedelemnő ama 
biztositó szavait : „in verbo reginali promitteus, quod tam ca-
pitulum dictae Ecclesiae Transs. in iuribus et libertatibus 
suis antiquis, quam officiates. D. Eppi omnes in indemnitate 
et sine offensione tam personae quam rerum conservatura 
tuituraque sit" félrevetve nem látja ; sem az intolerantia le-
hető legmagasabb fokát, a személy- és vagyon-biztosság, az 
ősi jogok és szabadságok ok nélküli lábbal-tiprását észre 
nem veszi; —sőt „vallás-türelmüket" a világtörténelemben 
páratlannak (?) nevezi, — (ha a katholikusok is azon korban 
oly páratlan türelemmel viseltetnek, hol volna most a sok su-
perintendens?) elhallgatva azon fontos kérdést: valljon az 
ily előítélet nélküli ember honunk történetének megírására 
inkább van-e hivatva, mint Katona: nem csoda, ha a történeti 
adatok mellett, lapjában most is némely elcsavart állításoknak 
szabadelvileg és örömest helyt enged, s bennünket érdeklő 
dolgokra különösen szeret csipkedéseivel kiterjeszkedni. E 
komoly történeti műben a primásság- és érsekségek hol ko-
ráni, hol későni fölállítása mellett, engedje meg ft. szerkesztő 
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u r , curiosum gyanánt megemlitenem, miszerént a dicső Bá-
thoriról, a kenyér-mezei csata leírásánál az mondatik, hogy ő 
a csata előtt „rövid imát tartatott, hol az ostyát szentelt föld 
(?) pótolá." De nem lehet szándékom ilyenek elősorolásával 
untatni az olvasót. Megszoktuk már ugy is, mások rólunk 
beszélő tudatlanságát tapasztalni. Be jó volna, havalaki Pes-
ten az erdélyi történelmet jól ismervén, —ezen munka fölött 
is kritikát irna ! Sokaknak a mily nemes örömöt szerzett a 
művelődés érdekében az enyedi ref. főiskola e napokban tör-
tént ünnepélyes megnyitása, s azon történelmi becsű jeles 
beszédek, melyeket gr. Mikó ő mlga és Szathmári ur az inté-
zet megnyitásakor mondottak, — épen annyira visszatetszet-
tek a tanári beköszöntő beszédek némely —phrásisai, melyek 
homályosak, s az ünnep hangulatához nem illenek, s melyek-
ben a „multis persvasum est ut id demum eleganter, et ex-
quisite dictum putent , quod interprete egeat" — szerepel. 
Némely helyeken a bizonytalanság és habozás jelleme látszik, 
mint például Garda tanár ur ama szavain: „igy aratának dia-
dalt reformátoraink , megtisztitva a vallás elemeit a hozzátett 
(?) toldalékoktól, s azt a maga egyszerűségére mintegy (tehát 
még sem egészen?; visszavive, de egyszersmind továbbfejt-
ve."Megdicséri a Gondviseléstől nekünk nem fösvényeit buzgó 
Bocskayakat és Bethlen Gáborokat, kik vallásos hitük mellett 
ragadva fegyvert, nem engedék, „hogy a mindent systemába, 
katonai egyenruhába öltöztető szellem a lelkismeretnek is 
szük kabátot szabjon"; s megemlitve a művelődés örök foly-
tonosságát s az ó-kori remetét , a szemlélődő szerencsétlen 
stylitát, kik az ember tökélyesedését bezárták, (?) még az apos-
tolokat is megleczkézi, kik sok dolgot nem fogtak föl Jézus 
szellemében ; a honnan következett a sok hitszakadás, külön-
böző nézet és fogalom főleg hittani dolgokban, elannyira, hogy 
a dolog lényegét sokszor félreértve, haszontalan szőrszálha-
sogatásra, semmit sem épitő vitatkozásokra vetemedének, 
midőn egy kis j o s (talán j o g , melynek védelmezőit fönebb 
dicsérve emlité) fölött is véres harczot kezdének azok, kik-
nek a szeretetet és békét kellett volna prédikálniok. Szegény 
apostolok! vagy talán a jogok mellett küzdő középkor törté-
nete — értendő ? Ezt már bátran lehet fitymálni, elvrokonait 
nem fogja azok között sújtani ; de legalább az apostolokat ki-
mélni kellene. „Az evangelium maga (melyik ?) egy nagy in-
gatlan fundamentum, melyen különböző épületek emelkednek, 
melyeket nekünk — renoválnunk kell, nehogy a fedél meg-
lyukadjon , s az épület maga ósága miatt összeroskadjon." 
íme mivé lett sz. Pál egyháza, melyet ő az igazság oszlopának 
és alapjának nevezett ! — Tegnap közös örömünkre és vi-
gasztalásunkra nmlgu püspökünk ő exclja Magyarhonból jó 
egészségben és vig kedélylyel visszaérkezett. 

R-KOMÁROM, dec. 20-án 1862. S a l y Ákos,sz. Ben.-r. 
áklozár és gymn. tanár, életének 40-ik, tanárságának 14-dik 
évében, f. hó 15-én esti ÍO1^ órakor, a haldoklók szentségei-
nek példás fölvétele után, epe-láz következtében meghalt. Is-
ten és emberek előtt kedves volt élete, és halála is méltó volt 
egy keresztény papéhoz, ki az életet csak vándorlásnak te-
kinti , melyben vándorol az ember egy szebb. egy jobb, egy 
boldogabb hon felé ; melyben Isten leend az ő érette küzdők 
jutalma. — „Ki ragyogni látod élted csillagát, értsed a termé-
szet sürgető szavát." Bús harangzúgás közt mély értelmű 
szent ének hangzott a boldogult gyász-ravatalánál, ki férfiko-

rának legszebb évében mondott utolsó ,Isten hozzád'-ot a földi 
életnek. Szomorodott lélekkel álltuk körül azon fa-alkotványt, 
melyben egy ifjú élet minden örömei, fájdalmai és földi reményei 
oly édes csendesen pihentek. Kinek ne jutott volna itt eszébe 
a koronás látnók szava : „Az ember mint a mező virága, el-
vírágzik." —• A halál-hörgéstől elsápadt ajkak mintegy ezt 
kiáltják füleinkbe : ,,Látod, én is egykor virágoztam, de e vi-
rág hervatag volt." Lelket megrázó jelenet, egy erős testal-
katú embert haldokolni látni. Az életerő élethezi jogát köve-
teli, és daczosan küzd a láthatatlan óriással, ki őt a sirok közé 
hivja. — Tehát ezt nevezzük mi életnek? kiáltunk föl ilyen-
kor, és mig emberi természetünk elborzad a halál sötét gon-
dolatánál; a hit szelid angyali nemtője áll elő és vigasztaló-
i g igy biztat : Ha reményeidet e földön a halál meghiusitá, 
a hit minden földi reményeidért, melyek ugy is múlékonyak, 
bő , örökké tartó jutalmakat ad. A holtak mezeje Isten vete-
ményes ker t je , honnét egykor előhívja azokat, kiket szent 
akaratának eszköze, a halál ide ültetett. A koporsóról föl-
hangzó fagyos göröngy zuhanása a halál altató zenéje, mely-
lyel figyelmezteti a körülállókat Isten szavára: „Megfogsz 
halni", és a szent-irás e mondatára : Vándorok és jövevények 
vagyunk e földön, mint minden atyáink. — Alig játszottuk le 
gyermek-éveink boldog korszakát, már érezni kezdjük, hogy 
sirunk felé óriási léptekkel haladunk. Eveink egymásután le-
tűnnek s előbb , mint gondolnók, üt az elköltözés órája. Jól 
mondá egy valaki : Az idő kíméletlen keze leszedegeti ar-
czainkról az ifjúság rózsáit, és fehér hajszálakkal, mint meg-
annyi sir-virágokkal hinti be. — Ha elaggottakat látunk vég-
bucsut inteni e világnak, elszomorodunk ugyan, ele kevesbbé 
éles fájdalmunk, mert lá t juk, hogy érett volt a gyümölcs, 
mely lehullott fájáról ; de midőn életerős férfikorának leg-
szebb évében látunk valakit a sirba dőlni, ekkor gyarló em-
beri természetünk elkeseredik és kifakad az emberi tudomány 
ellen, mely egy életerős testet nem tud megóvni a kora-enyé-
szettől. Ekkor látjuk, mily csekély és erőtlen az emberi ész és 
minden tudománya. A kereszt sz. árnyában keresünk ilyenkor 
vigasztalást és föl is találjuk az t , mert a sz. kereszt tövéből 
árad szét az összes mindenségbe a föltámadás vigasztaló, re-
ményteljes szent hite. Mit földi tudomány nem képes, azt 
megadja az Istenbe vetett hit. Tul a siron, egy jobb világban 
meglátjuk azokat, kik sziveinkhez közel állottak, és e viszont-
látás édes reménye, ha nem képes is tökéletesen elfojtani kö-
nyeinket, legalább vigasztal, nehogy szomorúságunk keresz-
tényhez nem illő legyen, mint azoké, kik a földet tart ják ha-
zájuknak, és örömeit az emberiség végczéljának. Ezért imád-
kozza egyházunk egyik gyönyörű praefatiojában : Dum natu-
ram contristat certa moriendi conditio, fidem consoletur futu-
rae immortalitatis et resurrectionis promissio. — Sz. Ágoston 
is vigasztalólag irja : Pereat contristatio ubi tanta est conso-
latio : detergatur luctus ex animo ; fides expellat dolorem. 
Ibi habitat bonus consolator, ibi qui non fallit promissor. — 
A boldogultnak csakis a hit nyújtotta azon lelki magasztos 
erőt, mely egész betegeskedésén keresztül szelid megadásban, 
nyilvánult. 0 szem előtt tartá az egyházi költő szavait : 

Csak kisdedek e's a kéj puha gyermeki 
Rettegnek a sir néma homályitól, 
És az , ki szörnyű öntudatnak 
Ostorait nyögi bensejében. 



Betegeskedése rövid volt, alig két hétig tartó. Szerzete min-
den tekintetben jeles tagot , jó szerzetest vesztett. Áldás po-
raira ! Egri Aladár. 

ROMA, dee. 1-én 1682. 1849-ben Francziaországnak 
jutot t a dicsőség a szent-atva tekintélyét Romában visszaál-
lítani. Ezt mondja, sőt evvel dicsekszik Drouyn franczia kül-
iigyminister, folyó évi oct. 26-i sürgönyében. Francziaország 
tehát azon tette által nem annyira a kereszténységnek tet t 
szolgálatot, mint magának szerzett tiszteletet és dicsőséget. 
Ily értelemben szólt a szent-atya is az 1849. apr. 20-kiallocu-
tioban : „Segitséget kértünk a franczia nemzettől, mivel külö-
nösen szeretjük e nemzetet, miután papsága és hü népe igye-
kezett bajainkban és szorongattatásainkban nekünk vigasz-
talást hozni, s tiszteletének tanúságait minden módon nyil-
vánította." Pius jutalmazni akarta a franczia nemzetet, mi-
dőn segitségre hivá. Ezen tiszteletben nem részesítette a 
szent-atya Piemontot, habár ez Gioberti Vincze által fölaján-
lotta szolgálatját ; 1848-ki te t te i , álnok politikája, jogtalan 
törekvései nem sugaltak a szent-atyának bizalmat oly király 
kormánya iránt, mely igazságtalan harczba indult Austria el-
len. S 1862-ben lát juk, hogy Pius bizalmatlanságának erős 
indokai voltak 1849-ben. De lia tisztelet volt a szent-atya te-
kintélyét visszaállítani, ugyanaz a tisztelet ma az ő tekinté-
lyét védelmezni. Tisztelet és dicsőség védeni a jogot és igaz-
ságot ; pártolni a gyengébbet, az üldözöttet ; harczolni a há-
látlanok ellen, kik visszaéltek IX. Pius jótéteményeivel; tisz-
teletét bebizonyítani, fiúi hódolatát és hűségét a sanyaruságra 
jutot t atya előtt ; megmenteni a mai társadalmat, mivel a kik 
a pápa tekintélyét megtámadják , tagadnak minden más te-
kintélyt. Hominem servare summa laus , igy szólt az öregebb 
Plinius. Nem nagyobb dicséret föntartani az atyát ? így ítélt 
Francziaország 1849-ben, igy szólt az ő ministere 1862-ben. 
A francziák, midőn a szent-atya védelmére siettek, maguk-
nak nagy dicsőséget szereztek, mint azon katona, ki saját 
zászlóját védi ; a franczia nemzet zászlója a kereszt. Önma-
gát tisztelte meg ezen nemzet, mivel legnemesebb hagyomá-
nyait és ős szokásait követte, s királyainak esküjét megtar-
totta , melylyel Nagy-Károly óta minden király kötelezte ma-
gát a romai egyházat védeni. A királyért meghalni, dicsőség ; 
mily dicsőség lehet az Istenért meghalni? I. Napoleon törté-
netében van egy szempont, mely elpiritja a császár dicsőitőit, 
s ez, midőn a Quirinalból VII. Piust fogságba vitette. Meny-
nyire aljasitotta le magát ezen lángész, midőn egy fegyver-
telen aggastyánt birtokából kifosztott? Azért a mai unoká-
nak első dicsősége volt 1849-ben a szent-atyát örök városá-
ba visszahozni. Evvel dicsekszik ő, és az ő liivei minden al-
kalommal De ismét, ha dicsőség és tisztelet védeni a pápát, 
mi lehet őt megtámadni és kifosztani? Mily nevet fog a tör-
ténet adni azon olaszoknak, kik Romát Piustól el akarják ven-
ni , ki Massimo d'Azeglio szerént, leggazdagabb a nemes tu-
lajdonokban, hogy koronát méltóan viseljen? Piustól, kiről 
Valerio Lőrincz mondá, hogy habár mint pápa, szivében a 
világot átöleli, nem szűnik meg olasz fejedelem lenni ? Pius-
tól , kit Massari József főpapnak, Italia legjámborabb levi-
tájának nevezett? s kit , Carruti Domonkos szerént, egész 
Italia saját fölszabadításának előhirnökeül tekint? Mily ne-
vet fog adni a történet azon olaszoknak, kik Piust 1846-ban 
annyira éltették, 1860-ban pedig halálát kívánták? 

V E L L E T R I , nov 20-án. Csodálkozhatni a ,France' 
újság nagy hiszékenységen, hogy közzé teszi az egyház-ellenes 
lapok hamis tudósitásait is. „Mattéi bibornok, velletri-i püs-
pök egyházi megyéjéből a zsidókat mind kiűzte." Ez az egész 
tény. Coriban, Velletrihez közel fekvő helységben megtelepe-
dett egy-két zsidó család. Egyiknek fia oly botrányos viseletű 
volt, hogy a világi hatóság őt többször intette. Ezen intések 
mit-sem használván, sőt egy tisztességes családnak leányát a 
zsidó dandy elcsábítván, a világi hatóságnak, azaz : a hely-
beli municipiumnak , mely a nép véneiből áll, ki kellett őt a 
helységből küldeni, s ki is küldetett volna hamarább, ha ke-
resztény lett volna. A pápai államban nagyobb a szabadság, 
mint bárhol a világon, itt minden város, minden falu önmagát 
igazgatja, a kormány az ő belügyeibe nem avatkozik ; a hely-
ség maga tart fegyelmet, s boldog helység, melyben nem a 
gonosznak, hanem a jónak van szabadsága. Ily szabadságot 
ért. az egyház, ez boldogítja az emberiséget .—Átmegyek 
egy más történetkére. Ruspoli herczegek egyike, soká időz-
vén külföldön, egy protestáns nőt vett feleségül, s visszajött 
a pápai államokba. Civitá-vecchiába érkezvén, azonnal a hi-
vatalnokok által figyelmeztetett, hogy házassága érvénytelen 
levén, miután pápai engedélyt nem nyert , mint pápai alatt-
való a törvény keresetének teendi ki magát; tanácsoltatott 
tehát neki, maradjon tovább külföldön, s tegyen lépéseket a 
házasság érvényesitésére. — íme a jólelkű tanács, a barát-
ságos figyelmeztetés anyagot szolgáltatott a pápai kormány 
elleni kifakadásokra ; pedig a kormány mit-sem tudott az 
egészről. IIa egy helység a leánycsábitó és botrányos viseletű 
zsidó dandyt köréből kizárja, ez zsarnokság; de midőn a pie-
monti parancsnokok 12 várost és 16 falut Nápolyban fölper-
zselnek, ez atyai szelídség. Ha a pápai hivatalnok barátságo-
san figyelmeztet, hogy tegye meg a berezeg azt a házasság 
után , mit neki a törvény parancsa szerént, mint pápai alatt-
valónak a házasság előtt kellett tenni , ez zsarnokság ; lia pe-
dig a piemonti ezredesek a hegyek lejtőin lakókat házaikból 
kiűzik, s a városba, hol sem házuk, sem ismerősük, sem ke-
nyerük nincsen, beparancsolják, ez szabadság. Igy itél a sza-
bad világ. — A párisi .Journal des débats' szebbet gondolt 
ki, s ezt is az újságok széthordják az egész világon. Beszél 
egy véres jelenetről, mely a romai népnél szokásban van , s a 
hatóság ismeri e szokást, tudja a véres jelenetet, s még sem 
tesz semmit, hogy gátot vessen az embertelen szokásnak. E 
vérengző szokás a ,cicciata.1 Mi ez a cicciata? A legjártasabb 
nyelvészek is kétesek, mit jelenthet az, legalább a szótárban 
nem fordul elő. A ,Débats' tudósítója maga értelmezi, és mit 
kell alatta érteni, maga elregéli. „A szó ,ciccia'-ból ered, mely 
,lius'-t jelent. A szó viterboi szójárás. A borzasztó jelenet, me-
lyet a szó jelent, ez : Midőn a korrsmában több ismerősök a 
bortól már megmelegedtek, megtörténik, hogy az egyik el-
kiáltja a ,cicciata' szót. A többi nem mer ellene mondani. Az 
ideje megszabatik, rendesen az első reggeli harangszó válasz-
tutik a cicciata jeléül. Meglevén a j e l , kiki fölkél, kihúzza 
melléből a scupalarét, megcsókolja, kissé imádkozik , a lámpa 
kioltatik, és sötétségben mindnyájan éles késsel egymásnak ro-
hannak, s ölik magukat, mig az utolsó kettőből az egyik el-
esik.'- Ezt irja a.Débats ' tudósitója. Ezt a tudós szerkesztő el-
hiszi , közzé teszi. az ezer és ezer olvasók szörnyednek a vad 
szokáson, mely a kereszténység fővárosának lakói közt a gyen-



gédérzelmü században uralkodik, pedig az egész tréfás talál-
mány, mely csak a negédes tudósitónak fejében született, s 
Romában semmi hire sincs. És ha Nápolyban kétszázat sum-
matim meglövetnek, ezen senki sem szörnyed el, mivel azok 
a conspiraor idegenek ellen fegyvert fogtak hazájuk függet-
lenségeért. 

TURIN, dec. 3-án 1862. A kath. világ figyelme Romára 
van szegezve , következőleg a turini követházban nyilatkozó 
forradalom szavaira is, mivel az összeesküvésnek Roma ellen 
székhelye Turin, habár szálai egész Európán el vannak vetve, 
s nem hivatalos székhelye mindenütt, hol egy-két conspirator 
tanácskozik. Nem fogom a szónokokat sorban követni, az ő 
szónoklataik kölcsönös vádaskodás, én csak Romát tartom 
szem előtt , s az erre vonatkozó nyilatkozatokat fogom ren-
dezni , hogy a helyzetet tisztán megérthessük. Hosszabbra, 
több darabokra fog nyúlni tudósitásom , nem mivel sok tör-
tént, hanem mivel sok mondatott össze-vissza, s akkor beszél 
az ember legtöbbet, mikor lelki állapota zavart, s nem képes 
egyenes fonalban beszélni. Legelőször az interpellatiókról, a 
parlamentáris életnek ezen elkerülhetetlen de mindéghasztalan 
csacsogásáról. Turinban Romáról több izben kérdés intézte-
tett a kormányhoz. 1861-, 1862-ben is volt kérdés. Audinot 
követ a mult évnek tavaszán kérdést tett Romáról, s az erre 
vonatkozó szónoklatok mart. 25-, 26-, 27-én tartattak. Őszkor 
Musolino és Zupetta urak tettek kérdéseket, s az ide vágó 
szófeleselések dec. 2—11-ig húzódtak. Folyó évben jan. 17-én 
BrolFerio kérdést tett a Péterfillérről ; Petrucelli della Gat-
tina, a turini kamarának ezen Hébertje, kérdést tett a Romába 
utazó püspökök ellen tett kormányi intézkedésről ; aug. 8-án 
pedig Sicciarda kérdezte a kormányt, miben van a piemonti 
seregek által elfoglalt kis romai terület. Kérdésekben tehát 
nem volt hiány, a forradalom kíváncsi volt tudni, mit. te t t 
azon kormány, mely a forradalom ügyét magára vállalta, hogy7 

azt Roma elfoglalásáig vigye. A legnevezetesebb kérdések 
mult évi martiusban tétettek, melyek következtében Roma 
Italiának fővárosául kikiáltatott ; decemberben tétettek kér-
dések Ricasolinak hires capitolato-járól ; e kettőhez jönnek a 
mostan tett kérdések , melyeket Drouyn de Lhuys sürgönye 
szükségelt. — Rattazzi, Ricasoli, Cavour ; íme a forradalmi 
conspirationak három vezére, mely három vereséget jelez a 
forradalmi dulakodásban, de egyszersmind három diadalt a 
katholikusok ügyében. Ezen kérdések, s az ide vonatkozó szó-
noklatok az itt uralkodó forradalmi conspirationak fő pontjai, 
melyeket összeállitva , ezen forradalmi történet pontjainak a 
legnevezetesebbjeit állita.nók össze. Azonban mig a forrada-
lom Roma ellen tör , Roma felé rák módjára megy; ugy 
hogy mult évi martius hónaptól, midőn Roma fővárosul kikiálta-
tot t , vagyis midőn a conspiratio egész szemtelenséggel a vi-
lág szine előtt megjelent, mai napig a forradalom nem Roma 
felé haladott, hanem Romától hátrafelé húzódott. 1861-ben 
biztosnak tartatott Roma birása, ugy hogy Cavour egész ko-
molysággal mondhatta : hat hónap alatt Romában leszünk ; 
Marliani pedig mondá: nem sokára törvényszerű büszkeség-
gel s nemzeti örömtől ittasan Romára törünk, s fölkiáltha-
tunk : „Velencze büszke fiai ! legyetek békével, erősödjetek 

reményetekben, Italiának képviselői a Capitoliumban ül-
nek" 1). (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, dec. 2-án 1862. A szepes-váraljai irgalmasren-

düek beteg-ápoló intézete f. é. sept. 19-én egy ott dühöngött 
tűzvész által nagy mértékben károsodott, az elhamvadt épü-
letek fölállítására és a hasonlóan elégett élelmi szerek meg-
szerzésére a magyarországi főpapság nagylelkű adakozásai 
által segélyeztetett, és pedig: 1. Bibornok primás S c i -
t o v s z k y János ő eaiinentiájától, 200 forint. 2. A zágrábi 
bibornok-érsekHaulikGyörgytől 100 forint. A kalocsai érsek ő 
excellentiájától 40 forint. Roskoványi Ágoston nyitrai püspök 
ő méltóságától 100 forint A győri püspök ő méltóságától 20 
forint. A fehérvári püspök ő méltóságától 20 forint. A pécsi 
püspök ő méltóságától 40 forint. A szombathelyi püspök ő 
méltóságától 10 forint. A rozsnyói püspök ő méltóságától 20 
forint. A beszterczebányai püspök ő méltóságától 20 forint. Az 
erdélyi püspök ő excellentiájától 30 forint. A váczi püspök ő 
méltóságától 30 forint. Az esztergomi főkáptalantól 50 forint. 
A nyitrai főkáptalantól 30 forint. A győri főkáptalantól 20 
forint A veszprémi főkáptalantól 20 forint. A kalocsai főkáp-
talantól 20 forint. A nagyváradi főkáptalantól 20 forint. Az 
egri főkáptalantól 20 forint. Összesen 810 forint. 

— M o y s e s István beszterczei püspök ő mlga székhe-
lyére térvén vissza, igen ünnepélyes és fényes fogadtatásban 
részesült. 

— A ,Gy. K.£ elismerőleg nyilatkozik a győr-szigeti ir-
galmas-nénikék működéséről mind a tanítást, mind pedig az 
ügyefogyottak és betegek ápolását illetőleg, és hálát szavaz 
püspök ő mlgának a jótéteményért, melyben ezen intézet ala-
pítása által Győr vidékét részesité. 

— A ,Vezér' czimü lap mult évi utolsó számában kitűz-
vén a jövő évnegyedbeni teendőit, a többi közt mondja : „Foly-
tatván ,Európának politikai helyzetét 1862-ben', kiemelendjük 
a szent-atyának helyzetét, és annak az európai államcsaládhoz 
való viszonyát." Minden esetre tüzetes valamit várunk. 

—• A ,Pesti Hírnök' megrójja Simonyi Ernőt, ki a britt 
muzeum kézirat-gyűjteményének ismertetésében fölemiit egy 
müvecskét, melynek czime: „História de la beata Guielma 
regina de Ongaria." Ezen Guielma egy angol király neje lőn, 
a könyvecske szerént ; de ki nem sokára minden ajtatossága 
mellett is a király előtt hűtlenségi gyanúba esvén , kivégez-
tetett és „ t e r m é s z e t e s e n " szentté lett. E szó „t e r m é-
s z e t e s e n" Simonyi Ernő ur élcze, mely a m. tudom, aka-
démia kiadásában is olvasható ; s mindkettőnél ezt mi is igen 
t e r m é s z e t e s n e k találjuk. 

—' M o r l o t bibornok és párisi érsek m. é. dec. 29-én 
elhunyt. Betegsége sulyosbulván, a szent-atyához folyamodott 
áldásaért; ő szentsége megküldé, ígérvén, hogy a magas be-
tegért imádkozni fog A boldogultat betegségében, a franczia 
császár is szerencséltette látogatásával. 

— Ő szentsége a párisi nuntiusnak 10,000 frankot kül-
dött a roueni nyomorgó gyár-munkások fölsegélésére, sajná-
latát fejezvén ki a fölött, hogy mostani helyzete nem engedi 
bővebb adakozással bebizonyítani elismerését a francziák ra-
gaszkodása iránt. 

Kegyes adományok: 
A Szent-László-Társulatnak a veszprémi papnövendé-

kek lelkiatyjukkal oct.—december-hóra . 7 frt. — kr. 
ASzent-Gyermekség-Társulatiiak a boldogasszonyfalvi 

iskolásgyermekek . . . • • 1 frt. 75 kr. 

1 ) Atti uff n 39 . p. 139 . mart. 25. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle. II. — A plebánusi congrna 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
II. 

Niebuhr 23 éven át a porosz kormányt képvi-
selte Romában, s mondá: „nincs a világon udvar, 
melylyel a tárgyalás oly könnyű s oly kellemetes 
volna, mint a romai udvar , ha jó s őszinte lélekkel 
közeledünk hozzá." Miért voltak tehát a két-éves tár-
gyalások Romával oly nehezek, oly kellemetlenek, 
oly sikeretlenek? Niebuhr szavaiban meg van oldva 
a rejtély. — Most a franczia diplomatia Turinhoz for-
dult ; mily sikerrel? a közel jövő megmondja. Ro-
mában parancsot nem fogadnak; megijedni, becsüle-
tet elárulni nem tudnak; Turinban mind a három 
megvan. A pápa nem enged az ő jogaiból ; meglát-
j uk , enged-e a Turinban uralkodó forradalmi factio 
az ő fosztogatói terveiből? Ide jött a romai kérdés. 
Az olasz ügy szülte a romai kérdést; a romai ügy ma 
szüli a turini kérdést. 

A forradalmi conspiratio kétségbeeséssel kezdi 
az 1863-ik évet. 

Az egységet magában csalékonynak, Franczia-
országra veszélyesnek mondják. Mintha Parisban csak 
most eszmélnének. Evvel az uralkodó factiot csak 
konokságra serkentik ; mivel ha Francziaországra ve-
szélyes az olasz egység, a forradalmi conspiratio- s a 
piemonti ambitionak annál hasznosabb. A többi ud-
varok is észreveszik, hogy Romának odahagyása a 
francziák által az egyetemes forradalom gátjainak 
áttörése volna; Berlinből s Pétervárból üdvözletet 
küldtek a franczia nyilatkozatra Drouyn levelében. 
G-uéronnière ur is bevallá, hogy a forradalom Ro-
mába törve, a királyt fogolylyá tenné, az egyházat 
vérpadra vonszolná, s lenne 1792 mint czél, s vérpa-
rancsnokság , mint eszköz. De a forradalmi zuhatagra 
Roma szük kör lenne, a tüz több fővárosokat elkapna, 
a pápa koronáját több korona követné a porba. S 
végre ? A történet hangosan, tizenegy száza-

don át egy hangon szól, hogy a pápai korona a por-
ból régi fénynyel emelkednék föl; valljon a többi 
elesett korona is? A mi fiúi tiszteletünk, mely a 
szent-atyát a világ minden pontjairól üdvözli, az ő 
legerősebb védve, az ő legélesebb fegyvere; D'Israëli 
s Napoléon császár szerént, a prot. fejedelmek is e 
miatt kényszerülnek a fosztogató forradalmi factio 
ellen a szent-atyát védelmezni. Látná csak a világ, 
hogy a szent-atya rendeleteire többet nem hajtunk, 
mint a görögök a konstantinápolyi szakadár patriar-
cha szavára, Victor bátran menne Romába, miként 
ment Nápolyba, és senki sem vonitana vállat. De 
Pius szava a katholikusok előtt szent és hatalmas, a 
katholikusokat nem lehetett hazug Ígéretekkel elal-
tatni, nem lehetett Passaglia tekintélyével megnyug-
tatni , nem lehetett a forradalom által fölbérelt 800 
ujságlapokkal a közös egyházi ügynek elárulására 
birni; azért az európai fejedelmek saját függetlensé-
geiket védik, saját koronáikat szabaditják, midőn a 
forradalom fosztogatásainak Roma falai előtt gátot 
vetnek. Istennek müve az, hogy a prot. fejedelmek, 
sőt Victor király is kényszerül titkosan óhajtani, csak 
haza ne hivassanak Romából a franczia őrseregek, 
miként kényszerült nemes barátját Aspromonte ge-
rinczein meglövetni, mivel Pius kifosztatása többet 
árt a fosztogatónak, semmint a kifosztott pápának. 
Zavarban van a franczia kormány, nem mivel sere-
geit Romában tartja, hanem mivel a forradalmat en-
gedte nagyra nőni; s most önfentartási ösztönből 
kényszerül azt Romának falai alatt megakadályozni. 
Előre vagy hátra menni egy iránt veszélyes: tehát az 
első ballépésnek, a plombiersi és chambéryi találko-
zásnak keserű gyümölcseit kell összeszedni. Ez a je-
len pangásnak bölcselme. 

A forradalom kétségbeeséssel kezdi az u j évet; 
de a ki a forradalmat mérsékelni, vezetni akarta, re-
méli-e , hogy ezt barlangjába visszatereli ? 

Miután a forradalmat Roma határáig nőni en-
gedték, a vád, hogy a pápai kormány a franczia őr-
sereg nélkül nem tarthatná fön magát , nem nemes 
léleknek a szava. A belnyugalomra elég volna ké 
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száz csendőr, s a zavargók, minők sehol sem hiá-
nyoznak, veszteg lennének. De az olasz forradalom 
Cialdini és La Marmora ezredeivel, s az európai con-
spirationak a világ minden zugairól összeszedett for-
radalmárokból szervezett vörös-inges mozgó seregé-
vel rendelkezik, ezeket csak Verona s Mantua ágyúi 
tartják tisztességes távolban. A szent-atyának nincs 
vár-négyszöge. Törjék meg a forradalomnak nyakát, 
melyet vastagra hizlaltak; térjen vissza a rendes ál-
lapot, mely a forli-i csata előtt volt , hol a franczia 
császárnak öregebb testvére elesett; a pápa maga 
fogja kérni a császárt, vigye el seregeit. A mely for-
radalom ellen maga Napoléon csak 120,000 szurony-
nyal és megnépesitett cayennei gyarmattal védheti 
magát Parisban, nem lehet a szent-atyának szemére 
vetni, hogy ellene erőtlen. A franczia őrsereg nem a 
szent-atyát védi saját népe ellen, de a romai népet a 
szent-atyával együtt a prédára leselkedő forradalom 
ellen, hogy a nápolyi tartományokban két éven át 
látott tünemények Romában, s Europa több főváro-
saiban meg nejelenjenek. Sok koronát véd a franczia 
őrsereg Romában, azért epekednek ellene minden or-
szágban a forradalmárok. Közös az ügy közöttük, kö-
zös az akadály, közös a vereség. Napoléon magát vé-
di , magát biztositja Parisban a romai őrsereggel, 
nem ugyan Orsini bombái, hanem a mindenen át-
törő nagy forradalom zuhatagai ellen. Az európai for-
radalom zsilipjei Romában vannak lezárva; a rend-
nek , békének kulcsai a Vaticanban őriztetnek. A ro-
mai kérdés tehát a piemonti factio fojtogatásaiban uj 
mozzanatot nyert. A fojtogatás erős, mivel Farini mi-
nister-elnök dec. 11-én a kamráknak magát bemutat-
ván, Romáról említést sem tet t , sőt mondá, hogy 
oly ígéretekkel, melyeknek valóság biztosan meg 
nem felelhet, az országot kecsegtetni nem meri, min-
dent az eseményektől, az elkészített és lesett alkal-
maktól (a pápa halála) vár '). 

1861-ik évi dec. 11-én Farini azt mondá: „Ro-
ma fővárosunk ! Ezt kell visszhangoztatni minden 
kunyhóban"; s ő 1862-ki dec. 11-én Roma nevét Ita-
lia képviselői előtt kimondani sem meri! Remény ez 

„Astenendoci dalle proraesse, a cui non succedono 
i pronti effetti Italia deve attendere questo compimento dal-
ló svolgersi degli avvenimenti, e dalle occasioni p r e p a r a t e 
ed a 11 e s e." (Atti uff. n. 935. p. 3634 ) — Cavour is mindent 
előkészített és várt, s három hónap múlva a sirba ment. Ver-
haegen, a brüsseli páholy tiszteletbeli nagymestere, az olasz 
szabadkőmivesekkel a pápa kifosztatására mindent előkészí-
t e t t , h a z a t é r t , hová? A sirba. Az Isten tetten kap, tetten 
súj t ; talán megértik. 

Romát birhatni, vagy kétségbeesés? Igy kezdjük az 
1863-at. 

Italiával ki kell békülni a szent-atyának, ne-
hogy a religio ellensége legyen a ,szabadságnak.' 
Sokértelműség miatt a szavak értelmét veszitjük. Mi-
lyen szabadságnak ellensége az egyház? A forradalmi 
conspirationál, mely Turinban uralkodik, az egye-
düli szabadság, a pápát kifosztani, a püspököket el-
űzni, a zárdákat földúlni, s miként báró Nicotera 
Rattazzinak szemére vetette, camorra s briganti név 
alatt a becsületes polgárokat tömlöczözni és lövetni. 
A piemonti proconsulok Nápolyban a szabadság ne-
vében perzselték föl a 28 várost, Ítélet nélkül a hely 
színén tömegesen lövették a 20,000 polgárt; miként 
Marat, Saint-Juste és Robespierre a szabadság- nevé-
ben öldököltek. Mily szabadságot értenek tehát, mely-
lyel a religiot, az egyházat, a pápát kibékíteni akar-
ják , s bünül i'ójják föl az egyháznak, hogy vele ki 
nem egyezkedik? Midőn a ker. religio a földön meg-
jelent, sem politikai, sem polgári szabadságot nem 
talált; a szabadnak nevezett kisebbség uralkodott a 
rabnak bevallott többségen, szabad egyedül a Ponti-
fex-Caesar volt. Az egyház nem csinált forradalmat 
az uralkodó kisebbség, nem üzent háborút a közpon-
tosított szabadságok birtokosa, a Caesar ellen; az egy-
ház az emberi méltóság önérzetét, minden szabadság 
gyökerét , nevelte; a lelkismeret törvényének fenső-
ségét minden emberi törvények fölött hirdette, s vér-
tanúiban föltüntette; a szabadság lassan, de biztosan 
előjött, a középkori municipiumokban, melyekre a 
szükséges becsületesség és teljes önérdektelenség 
hiányzik, fölvirágzott. Ma a forradalmon kivül más 
utat nem ismernek a szabadságra; kísérleteket tesz-
nek, a szenvedélyek féktelensége miatt a fejetlenség 
elől egy dictatornak vasvesszőjéhez folyamodnak, s 
hogy az állami gép a fejetlenségi izgalmak között va-
lahogy mégis mozoghasson, minden polgári szabad-
ságot elkobozva, szükségből központosított kormányt 
állítanak, mely más politikai szabadságot nem en-
ged, semmint hogy a polgárok tehetősbjei három 
évenként a választó-vederbe egy férfinak nevét dob-
j á k , kit nem is ismernek, ki saját, de nem válasz-
tóinak véleményét képviseli. A forradalomnak és a 
központosításnak ellensége az egyház, s azt vélik, 
hogy a szabadságnak is. Sehol oly szabad, sehol oly 
lángelmék nem voltak, mint az egyházban; a külön-
féleség sértetlen megőrzése mellett sehol nincs oly 
egység. A mai világ egységesítést ismer, de nem 
egységet, ez uton szabadságra soha nem jön. 

Forradalom és központositás volt a kísérlet a 
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szabadságra, az emberiség a sikeretlen kísérletek 
után a szabadság eszméjét is felejti, felőle kétségbe 
esik. I g y kezdődik az 1863-ik év! 

De a szent-atyának Italiával is ki kell békülni. 
Melyik Italiával ? A forradalmi, vagy a békés Ita-
liával? A forradalmi Italia nem más, mint az Italiá-
ban uralkodó forradalmi factio. A turini kormányt 
Napoléon császár is forradalminak nevezte mult évi 
maj. 20-án írott levelében ; Cavour magát tiz éves 
conspiratornak vállá; Massari a követek házában 
mondá: ,mi mindnyájan forradalmárok vagyunk ' ; 
Ferrari Rattazzinak szemére veté, hogy conspirator 
akar lenni, s a conspiratornak bátorságával nem bír. 
Midőn Napoléon császár Milanóba bevonult, látta, 
hogy őt forradalom környezi, még egy győztes csa-
tát vár t , hogy lábát a tüz közül kihúzza ; haza térve 
kijelenté, hogy azért vetett véget a háborúnak, mi-
vel oly elemek csatlakoztak hozzája, melyeknek szö-
vetségét, a girondisták történelmét ismerve, nem 
akarta. — Pepoli mult évi nov. 22-én bevallá, hogy 
Turinból, Rattazzitól kapott pénz és katona nélkül 
magát Romagnában a pápai nép ellen föl nem tart-
hatta , az annexiot nem létesíthette volna 1). Oy tana 
turini pénzügyér küldött 4 milliomot, 2) a király 
személyes biztosítása szült 5 millió kölcsönt, Gua-
stalla bankár előlegezett 300,000, Pepoli magával 
vitt Turinból 200,000 frankot; a bolognai forradalom 
tehát Turinból 9,500,000 frankkal, s egy ezred pie-
monti katonával vitetett véghez. Annyira gyűlölte a 
romagnai nép a pápai kormányt , hogy midőn a tar-
tományban egy pápai katona sem volt, 9 milliomot 
kellett adni a megvesztegetésre, hogy éltessék Victor 
királyt , s egy piemonti ezrednek kellett védeni a 
Pepoli elnöksége alatt rögtönzött ideiglenes kor-
mányt, nehogy a pápa népe őket Bolognából kiűzze! 
„Különben nem tarthattuk volna féken az egység el-
lenségeit", nagy vallomás, s mindent megfejt. Pepoli 
ezen vallomásával visszaállitotta a rágalmazott pápai 
kormánynak, és a romagnai népnek becsületét. A 
Cavour elnöklete alatti forradalmi factio volt, mely 
polgári ruhában küldött katonák- és pénzzel forradal-
mat szervezett Parma-, Modena-, Bologna-, Toscana-
s Palermoban; e szövetségbe állott be Mazzini is; 10 
milliomot emésztett föl Romagna, 21 milliomot Tos-
cana, Sicilia, hová Boggio követnek nov. 21-ki val-
lomása szerént Cavour Garibaldit küldte, fölemésztett 
50,000,000-ot. Nicotera Siciliáról és Nápolyról nov. 
25-én bevallá, hogy ők csak azon kikötéssel szavaz-

tak a csatlakozásra, ha Italia egysége Roma főváros-
sal kimondatik, s czélul tűzetik ki. Napoléon császár 
bevallá, hogy a turini kormány a forradalommal, az 
egyetemes európai conspiratioval szövetkezett; az 
olasz képviselők bevallák, hogy ők mind forradal-
márok; a ministerek bevallották, hogy ők conspira-
torok; s a mi 1859—62-ig tétetett, az a titkos tár-
sulatok gyüldéiben, az olasz félsziget pontjain előre 
kitüzetett; nem nemzeti lelkesülés, hanem árulás,hit-
szegés, egy ügyesen szőtt s hirtelen kiütött conspi-
ratio hozta az olasz koronákat Victor fejére. Ez egy-
séges Italia tehát nem más, mint az Italiában uralko-
dásra vergődött forradalmi factio. Az egységesítés-
nek története Rattazzi országlárságának végnapjaiban 
megíratott, mikor a forradalmi factio a követek há-
zában egymás között marakodott. Factio a turini 
kormány, factiora támaszkodik; bukott Ricasoli, bu-
kott Rattazzi, mivel a factiot ki nem elégítette, meg-
bukik Farini is, mihelyt észreveszik, hog-y kedvük 
szerént nem jár. „Romáról lemondani! könnyű ezt 
kijelenteni, de nehéz megtenni; nem képzelek kor-
mányt , mely azon nyilatkozat mellett megmai-ad-
hatna." Igy szólt Carutti Van Italiában egy el-
nyomó, és egy elnyomott Italia. Az elnyomó 

Italia nevében szól; mikor nem szólt a forradalom a 
nemzet nevében? Nem Gallia nevében gyilkolta a 
92-ki convent Galliát? A Turinban országló factio is 
Italia nevében akarja kifosztani a pápát; pedig Italia, 
a nem-factiosus Italia, az olasz nemzet, tiszteli a pá-
pát, hódol neki, gyűlöli a piemonti forradalmi factiot, 
minden reményeit, miként az európai fejedelmek Na-
poléonnal együtt , a szent-atya szilárdságára fekteti. 
Uralkodik a factio, mégis factio ő , s nem Italia. A 
factioval van a szent-atya viszályban, nem pedig Ita-
liával ; a factioval csak ugy lehetne békülni, ha min-
dent átadnak neki. Ha Európában a valóságos huma-
nismusi érzelem szilárd és tevékeny volna, miután a 
maronitákat védték a drúzok ellen, a cantoni keres-
kedőket Yeh ellen, a franczia, spanyol és angol hi-
telezőket Benito Juarez ellen: az olasz népet kellene 
fölszabadítani az olasz Yeh, az olasz Juarez, az olasz 
drúzok véres igája alól, hol már az ólommal gazdálkod-
nak , a vakon töltött lőfegyvert az áldozatnak fülébe 
elsütik, hogy rövidebb s olcsóbb legyen a kivégezés. 
A szent-atyát Italiával kibékíteni nem kell, de az olasz 
népet kell a forradalmi factiotól, és a factio főurától, 
a kiközösitettől megszabadítani. Ha Robespierre, Vi-
ctor , s az athenei három összeesküvő magát nemzet-

Atti uff. n. 906. p. 3523. — *) Atti uff. n. 907. p. 3528. ' ) Atti uff n. 349. p. 4350. dec. 7. 1861. 
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nek nevezi, azt é r t j ük ; de hogy a diplomatia az.árulás és 
erőszak által uralkodásra jutot t factiot Italiának nevezi , ily 
aequivocation megbotránkozunk. Ha a ,Siècle', ,Opinion Na-
tionale', a többi uszályczipelő, s ,anch' io sono pit tore ' szere-
pet vivő forradalmi saj tó magát Európának nevezi, elveit 
közvéleménynek kürtöli , azt megértjük , mivel megszoktuk ; 
de hogy a diplomatia ezen conspirat iot , melyet kevés szeme-
sek igazgatnak, és sok szemetlenek követnek, szabadelvű 
Európának nevezze, s vele a p á p á t , az egyházat egyeztetni 
kisértgesse : ily csalódáson , mely százezerek csalatását szül-
heti , fölindulunk, mivel ezen conspiratio nem akar békülni 
az egyházzal, hanem kiirtani akarja azt. Belgiumban a sza-
badelvűek becsületszóval kötelezik magukat , hogy az egy-
házon kivül élni, s haláluk esetében az egyház imáit kérni, s 
eltemettetésüket az egyháztól elfogadni nem fogják. Az öreg 
Verliaegen halála s eltakarítása mindent megfejthetne. Fej t se 
ki ezen conspiratio saját baromi szenvedélyeit , ismerje meg 
a nép , kik ők: megveti , megutálja őket. Nekünk nem egyez-
kedésre , hanem csak időre van szükségünk, hogy az aequi-
vocatiok csillámos buborékjai fölpat togjanak, az elmék a 
szavak igaz értelmére jussanak ; a forradalom , a conspiratio, 
ha hirtelen nem győzöt t , mindent vesztett. Victor is tudja, 
hogy ha Romát meg nem kapja , Nápolyt elveszti. És Tu-
rint nem ? — Saepe Diespiter — neglectus incesto addidit 
integrum. 

A szent-atya szilárdsága mindent megmentett eddig; 
az ő bölcsesége megmenti a többit. Siettek az európai feje-
delmek VII. Piusnak a tartományokat visszaadni; ma IX. Pius 
az európai fejedelmek koronáit menti meg a forradalom ellen. 
A forradalom Roma falai alatt megtörve , mindenütt megtö-
retik. Ellensége a fejedelmeknek a forradalom , nagyobb el-
lensége a népeknek; a szent-atya megtörvén a forradalmat, 
a fejedelmek és a népek háláját fogja aratni. Nem csak a 
szent-szék, de a ker. fejedelmek és a ker. népek becsülete, 
vagyona , élete forog a romai kérdésben. Megmentet ték már 
egyszer Európát a pápák a barbárok ellen , megmentik még 
egyszer a forradalom ellen. A pápa előrelátó bölcsesége az 
eseményekben mutatkozik. A diplomatia már nem szól Ro-
máról , csak Bolognára nézve a meglett tény elismeréséről. 
Fárad a forradalom, azért kisebbedik a kérdésnek köre. 

,E 1 i s m e r n i a tényt ' nyelvtanilag , tudni és vallani, 
Romagna el van véve. Ha valakitől óráját ellopják, a tulajdo-
nos nem t agadha t j a , hogy az óra el van orozva. így az Isten 
is elismer minden bűnt, a szent-atya is elismeri birodalma öt-
hatod részének elrablását. Ebben nincs nehézség. — ,E 1 i s-
m e r n i ' erkölcsileg, megnyugodni a káron , megbocsátani a 
rablónak , fölmenteni őt a visszaadástól, vagyis az orzo t t , a 
rablott t á rgya t ily elismeréssel neki ajándékozni, hogy a mit 
eddig törvénytelenül b i r t , azt most a donatio jogán békével 
birhassa. IIa Victor, vagy Cavour a szent-atya zsebéből olva-
sót lopna, a szent-atya bizonyosan odaajándékozná, vissza 
nem követelné. De ajándékozni csak tulajdonosnak lehet , a 
szent-atya pedig a pápai államnak nem tulajdonosa, hanem 
őrzője, a melynek megőrzésére az egyház szine előtt magát 
esküvel kötelezte. — Elismerni jogi ér telemben, a fölvett 
esetben annyi mint mondani, a rablás becsületes, az esküsze-
gés , a lázadás , az árulás , a gyilkolás igazi jogezim. Ez ellen 
az emberi lelkismeret föllázad: jogi értelemben vet t ily elis-

merést Tu-Ductől sem lehet várni ; az igazság, a becsületes-
ség , a szent erkölcsiség mesterétől várhatnák ezt ? A hatal-
mak, az elismeréshez csatolt óvásokból Ítélve, csak nyelvtani-
lag ismerték el Italiát s királyát, a szent-atyától pedig erköl-
csi elismerést kér a franczia diplomatia, vár a turini factio. 
Nem bánnák, kárhoztassa a szent-atya tartományainak rablá-
s á t , a mint t u d j a , csak mondjon le róluk, ne kivánja többé 
azokat vissza. Ugy sincs ennek már bir tokában, ugy sem hó-
di that ja vissza, a forradalmi factionak pedig nincs kedve azo-
kat visszaadni, az európai diplomatiának nincs akarat ja azo-
kat a forradalom körmeiből kiszakítani: tehát nyugodjék meg 
a megtörténteken. Victor megelégednék az erkölcsi értelem-
ben vett elismeréssel, elfogadná a vallomást : hogy a mit ed-
dig birt, nem birt, banem bitorolt, csak adja meg a szent-atya 
jövőre a jogot : hol nem az erkölcsi törvény, hanem az érdek 
és haszon nyú j t szabályt, ily helyezkedések, önmeghazudtolá-
sok , ily megaláztatások senkit meg nem lephetnek ; eltűrné, 
hogy kormánya a perfidiának példányaként álljon a történet-
ben, csak hogy Bologna és Umbria birtoka nemzetközi jogezi-
met kapjon ; arra is kész Victor , hogy bevall ja, miszerént a 
marsalai beütésre a két hajót ő vásárol ta , Garibaldit rokona 
ellen akkor küldte, mikor rokonával barátsági frigyről tanács-
kozott ; arra is kész, a mi lehetetlennek látszik, hogy Romá-
ról , mint fővárosról lemondjon, c sakhogy az őrsereg haza 
mehessen, csak hogy maga maradhasson Ital iában, a többit 
majd elintézi ő ; nincs ellenmondás, nincs önmeghazudto-
lás , nincs bünvallomás, mire nem vállalkoznék, csak hogy 
az excommunicatiotól, a katholikusok kárhozat Ítéletétől 
szabaduljon — — egy pi l lanatra, mivel mindez eszköz 
volna a rablás bevégezésére. Az ő kormánya kész bár mily 
szerződést a szent-atyával kötni , Victor kész e szerződést 
aláírni, s a Szent-Háromság tanuhivásával erősiteni, Sinon-
nal ad siderapalmas mondani: Per, siqua est, et r e s t â t adhuc 
mortalibus usquam — intemereta íldes, — vos aeterni ignes, 
et non violabiie vestrum — testőr Numen, — vos a rae , en-
sesque nefandi : csak hogy , miként az ,Opinione' mondja , az 
őrsereg kivonulását lehetővé tegye; a zürichi békekötést is 
aláirta azon szándékkal, hogy meg nem ta r t j a Azonban nem 
volna-e hűtelen azon gondnok és áruló, ki az árvának birto-
kait elajándékozná, s jogtalanul elvett vagyonát minden 
törvényes uton visszaszerezni nem iparkodnék? A pápai álla-
mok a szent-atya hűségébe vannak adva, ő a hűséget esküvel 
ígérte; gondolja, reméli-e komolyan a diplomatia, hogy a pá-
pa esküjét megszegi, jegyesét, a gondjára bízott árváját , a r o -
mái szent-széket, az egyházat elárulja ? Ezt gondolni, ezt re-
mélni majdnem blasphemia, há t még sürgetni? Mondjon le 
Piémont bár miről, míg ő forradalom marad, a szent-atya csak 
a franczia őrsereg mellett lehet biztos , ő Piemonttal semmi 
egyességre nem léphet. 

A nyelvtani elismeréssel tehát meg nem elégednek ; jogi 
értelemben vet t elismerést kérni nem mernek; erkölcsi elis-
merést pedig nem nyerhetnek. Azalatt a szólamok, melyek 
annyi elmét lefogtak, fölpat tognak, az elmék a szavak igaz 
értelmére térnek, eddig üldözte a sikeretlenség a conspira-
t io t ; merne-e tovább győzelmet remélni ? A conspiratio két-
ségbeeséssel kezdi az 1863-ik évet. 

Ismervén ennek őrjöngéseit , békét nem várunk , csak 
a kezdetnek végzetén vagyunk. Mig a forradalom koronát 



visel, mindenre készek legyünk. Italiában nem apad a hullám , 
Belgiumban emelkedik. Verhaegen, ajtatos szülőknek isten-
telen gyermeke, korának s istentelenségének aggságával hir-
telen eltűnt, gonosz elvei a törvényjavaslatokban most tár-
gyaltatnak a belga kamrák előtt. Segítsük testvéreinket imá-
val. A spanyol királyné trónbeszédjében mondá: „Spanyol-
ország vágyai az én vágyaim, hogy a szent-atya zaklattatásai 
mihamarább megszűnjenek" 3). A tanácsnokok házának vála-
sza: „A spanyol nemzet nagysága elválaszthatatlan a kath. 
szellemtől, mely királyait lelkesité. Fölségednél örömmel látjuk 
ezen dicső hagyományok megőrzését, óhajtásainkat hozzá 
csatoljuk, hallgassa meg az Isten Fölséged imáit, sikerrel ko-
ronázza fáradalmait, melyeket a szent-atya sanyaruságainak 
megszüntetésére tesz." 

így imádkozik, igy nyilatkozik egy kath. király, s kath. 
országnak állami tanácsa. Imáikhoz, óhajtásaikhoz csatlakoz-
nak a mi imáink ; az uj évet szilárd reményben kezdjük. 

Filii sanctorum sumus ; patientia et íides sanctorum ! 

A plebánnsi congrua *). 
Midőn a magas ministerium 1851-iki april 8-áról 

lü68/933-sz. alatt kelt kibocsátványában tudatta Magyarország 
prímásával, hogy a dézsma- és tizenhatod-veszteség és a con-
grua-hiány pótlása legkegyelmesebben megrendeltetett ; egy-
szersmind arra is nyújtott kilátást, hogy az Esztergomban 
1850-ben összegyűlt nagyméltóságú püspöki karnak ő Fölsé-
géhez intézett azon szükség-követelte kérelmét is: „miszerént 
a lelkészkedő papságnak congruája, polgári állásának, pász-
torsági terheinek és a szükségeinek megfelelőbb mértékben 
állapittassék meg" , hovahamarább foganatositandja. 

Azóta I2V2 év mult el, s a pásztorkodó papság ellátásá-
ranézve most is ott van, ahol volt, sőt ott sincs ; mert az éven-
ként növekedő adó, az emelkedett cselédbér, a napszámosok, 
a kézmüvek és egyéb áruczikkek aránytalan drágulása, a 
minduntalan hozzá intézett segélykérések, a most már gúnyig 
csekély 300 fr. pp. annyira igénybe veszik, hogy személyes 
szükségeinek fedezésére alig marad valami, sőt nem is elég-
séges. Pedig a ,congrua£ név azon meghatározott jövedelmet 
jelenti, mely a javadalmast, hivatalánál fogva szükségletei-
hez mért, és állapotához illő eltartással megilleti. A papi 
szükségletek közé pedig nemcsak a physikai, hanem a hiva-
tási subsistentiára vonatkozók is, úgymint : tisztességes bútor-
zat , könyvek szerzése, a szerény vendégszeretet gyakorlása, 
szegények segélyzése tartozik. Általában véve a congruára 
nézve az alapgondolat az : hogy a lelkipásztor a congrua által 
képessé tétessék, a mennyire lehet , gond nélkül élhetni, ma-
gát egészen hivatásának szentelhetni, a hivatala és állapota 
által ráruházott külső kötelességeket is teljesithetni. Megfe-
lel-e, elégséges-e ezekre a jelenlegi congrua? 

Igaz ugyan, hogy a m. ministerium arra nézve, mintha 
a pásztorkodó papság congruájának a kor szükségeihez mért 
fölemelésére, vagy még ez megtörténhetnék, az adófizetés ál-
tal szenvedett hiánynak pótlása tekintetéből, 1855-iki mart 

*) „Los sentimientos católicos de la Espana son tambien los mios 
y pido á Dios, que proteja neustros votos yneustros esfuerzos para que 
cesen las tribulaciones del sumo Pontifice, objeto siempre de Mimas pro-
funda veneracion." 

* ) Fölolvastatott egy kerületi gyűlésben. S z e r k. 

26-án 5667. sz. alatt az akkori soproni es. k. Helytartóság ál-
tal bocsátott ki az 1851-i october 25-én 2833 í/2 i3g- sz. alatti 
rendelvénynek pótlására szolgáló rendező intézvényt ; de en-
nek foglalata röviden oda megy ki, hogy a papság adó-kár-
pótlás fejében mit-sem kap ; mivel nem az 1802-iki összeírást, 
hanem a jelenlegi növekedett tiszta jövedelmet vette alapul 
a pénzügyérség ; azonban az elfelejtetett, hogy a mennyiben 
növekedett a jövedelem, annyiban növekedett a munka-költ-
ség is. Arról pedig, ugy látszik , nem gondolkodtak : lehetsé-
ges-e az oly nagyon megváltozott jelen körülmények közt egy 
plebánusnak congruáját 300 frtra szabni, mivel mindjárt az 
első pontban az mondatik: „Negotium ágens de tributo. quo 
onerantur fundi in possessione cleri constituti, diversum esse 
plane ab eo, quod congruam ejusdem cleri respicit, diserimen-
que hoc in praxi rite manutenendum esse." Ámde ez nem áll ; 
távol sincs oly nagy különbség, mint vélik ; mert ha mindég el-
vesznek, és soha nem adnak , végre kiapad a forrás. — Való-
ban különös, ha adni kell, az 1802-ki conscriptio érvényesít-
tetik ; lia pedig elvesznek, mit-sem akarnak róla tudni. — Min-
den esetre roppant furcsaság, renditlenül ragaszkodni a közel 
70 éves congruához, a földnek jövedelmét pedig, mely a mun-
ka és termesztmények árával mindég hason arányban van, 
fölemelni akarni. Bizonyára 1802-ben is többet jövedelmezett 
már egy telek 50 vagy 25 fr tnál , de mégis megmaradtak a 
summa mellett, mert megtartották egyszersmind az akkor 
sokkal magasabb árakat is. Azt sem szabad felednünk, hogy 
mostani pénzviszonyaink az 1802-itől igen igen különböznek, 
a felszökött és egyaránt magasan álló agio miatt congruánk-
nak majdnem egy negyedét elvesztjük, pedig a congrua csupán 
a legelső szükségek fedezésére van számitva, melyben minden 
korlátozást maga annak természete tilt. Ellenmondás fűződik 
át minden utóbbi, e tárgyra vonatkozó rendeletekben is, azért 
fölötte szükséges, hogy a magas kormány a nagyméltóságú 
püspöki karnak fölterjesztését foganatosítsa. Ne csüggedjünk, 
hanem suo modo, sua via opportune, importune mozgolódjunk, 
hogy alapos és méltányos kérésünk ő Fölsége trónja elébe 
jusson. 

De mit kérjünk? Senkitől sem irigyeljük a jobb ellátás-
szülte gondtalan élet kellemeit; —nem vágyunk jószág- vagy 
jövedelem-osztozásra ; — meghagyni akarjuk mindenkinek 
a magáét; de igazságosnak és méltányosnak, sőt jogosnak 
véljük magunknak is egy oly congruát, és plébániánknak oly 
alapösszeget kérni, mely a jelenlegi viszonyokra nézve ellátá-
sunkat biztositsa. Az 1802-ki conscriptio a maga idejében 
meglehetős cinosura volt, de 1862-ben valóban csak históriai 
adatnak való ; az időviszonyok túlszárnyalták azt. Tehát u j 
conscriptiot, a plébániáknak nagyobb congruát kérünk, mely 
a tridenti zsinat rendelete szellemének, állásunk méltóságá-
nak, hivatalunk terheinek, és a kor szükségeinek teljesen meg-
feleljen. — Nem szorulunk ezért idegen erszényre ; van, hála 
Istennek ! a magyar egyháznak egy oly szent és sérthetlen 
közvagyona, a vallási alap — mely kellő kezelés mellett bi-
zonyára elégséges leend a kérdéses hiányok javítására. — 
Csak azt viszhangoztatják a jelen sorok, a mit sokan nyögve 
panaszlanak. Fiúi bizalommal tekintünk tehát nagylelkű fő-
pásztorainkra, mert hiszszük, hogy alapos kérésünk nem enyé-
szend el nyomtalanul, hanem viszás helyzetünk gyökeres or-
voslását eszközlendik. — 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
E G E R , dec 17-én 1862. Alig van szebb, raeghatóbb 

pillanat egy kath. keblére nézve, mint midőn tiszteltetni, ma-
gasztaltatni látja azt, kit az angyalok és szentek tisztelve di-
csőítenek : az ég királynéját. E hit-liideg korban mi is mele-
gíthetné föl inkább egy jámbor hivő szivét, — ha nem a sze-
re te t , a gyermeki hódolat nyilvánítása a szent Szűz i ránt? 
Mi adhat a léleknek tiszta örömöt, ha nem oly pillanatok él-
vezése , melyek mintegy tulemelik az embert a földön, föl a 
Magasságbeli trónusáig, hol dicsőségben látja ragyogni a leg-
tisztább liliomot, melynek szüléseért boldognak mondhatja 
magát az emberiség. — Egy kedves s valóban megható ün-
nepély benyomása alatt irom e sorokat, melyet e hó 14-én a 
növendék-papok intézetükben a szeplőtlenül fogantatott szent 
Szüz-, mint magyar egyház-irodalmi társulatuk védasszonyá-
nak tiszteletére rendeztek. — Számos tagból álló vendég-
koszorú előtt folyt le az ünnepély, melyben a ft. káptalan nagy 
része, s városunk igen sok érdemes polgárai voltak láthatók; 
kegyes főpásztorunlc gyengélkedése miatt nem jelent meg. 
— E fényes vendég-koszorú, a kedves egyszerűség-, s 
mégis meglepő csinnal fölékitett terem valóban ünnepies szint 
kölcsönöztek e napnak ; de annak magasztosságát legin-
kább kimutatták a növendékek helyes tapintattal megválasz-
tott szónoklatai. T. M o l d o v á n y i Gyula tartott bevezető 
szónoklatot, ki velős szavaival egész sziveinkig hatott. S nem 
volt ezen hatás ok nélküli. Szónok elmondva az „immaculata" 
rövid történeti ra jzá t , meleg szavakkal fordult önmagunk-
hoz , íigyelmeztetve bennünket azon szerencsére , melyet él-
veznünk engedett a Gondviselés, midőn a szeplőtlen foganta-
tásróli jámbor hitet hit-ágazattá erősödve, annak méltóságára 
emeltetve szemléljük. E vallási közönyben senyvedő kornak 
bizonyára ez legnagyobb dicsősége ! E szónoklatot követték 
magyar, latin, görög, franczia, olasz, német nyelven szavala-
tok, melyek a legjobban sikerültek, s melyeket a növendékek 
kara által zengett gyönyörű énekek kisértek. Kettős volt az 
élvezet, melyet nyertünk: szivünk az ima , az édes szeretet 
fohászaival telt meg ; lelkünk a legtisztább örömben úszott, 
midőn a legédesebb Anya ily s ennyi buzgalommal magasztal-
tatott. — Az ünnepély végén ft. érseki helyettes, M á r i á s s y 
Gábor ur ő nagysága meleg szavakkal köszönte meg a növen-
dékeknek az örömöt, melyet vendégeiknek szereztek, s végül 
megemlité, hogy szívesen fogja kegyes érsekünk előtt e ked-
ves ünnepélyt fölemlíteni — A sokoldalú képzettséget, me-
lyet a növendékek ez alkalommal tanúsítottak, minden ere-
jével előmozdítani igyekszik az intézet lelkes kormányzója, 
ns. és ft. K o v a 1 c s i k Józef ur, ki saját költségén tar t az in-
tézetben franczia nyelv-mestert, hogy a növendékek e majd-
nem elkerülhetlen kellékét a műveltségnek minél könnyebben 
szerezhessék meg maguknak ; ki fogja ezt meghálálni a sze-
retett kormányzónak? — A növendékek nem hálátlanok 
ennyi jótétemény iránt; lelkesen törnek előre a nehéz uton; 
társulatuk czélját szem előtt ta r tva , megfeszitett szorgalom-
és buzgalommal igyekeznek azt elérni, rendeltetésüknek meg-
felelni. S iunen van, hogy az alig egy éves társulat már a 
nyilvánosság terére akar lépni ez évben, midőn Schuszter 
katekismusának forditását sajtó alá rendezi. Adjon Isten ne-

kik erőt, kitartást , hogy a hírneves egri megyének méltó 
papjai lehessenek. * 

SOPRONY, dec. 23-án 1862. Chateaubriand „Les Mar-
tires" czimü müve ugy illik a mai időkre, mintha e nagy szel-
lem a katholicismus jelen állását akarta volna ecsetelni. — 
Akkor a sötétség fejedelme szövetkezett gonosz angyalaival 
a kereszténység ellen ; most az antikatholikus lapok fenik fo-
gaikat az egyház, a pápa, az igazság oszlopa és őre ellen. — 
Azonban jó jelek látszanak az anyaszentegyház egén ; a kath. 
sajtó mindennap hoz szép és buzgó határozatokat ez ellenséges 
lapokat illetőleg. De nem annyira e nemes törekvésről, mint 
inkább hitéletünkről szándékom szólni. — Örömtől dagadoz 
keblünk, midőn lát juk, mint sorakozik városunk örege ifja, 
előkelője és szegénye, egy közös zászló, az imádandó Oltári-
szentség társulatának zászlaja alá, hogy quod ore proíltentur, 
opere exerceant. Nem szűnnek ők imádni e fölséges t i tkot , s 
egyházi szerek által előmozditani külfényét. Pár év előtt meg-
alakult minálunk is az Oltár-egylet, s máris oly eredményt, 
az egyházi készletek oly minőségét és mennyiségét mutathat ja 
föl, hogy bátran versenyezhet hazánk más ily társulataival ; 
mi leginkább mltságos darufalvi Z i c h y grófnő , mint elnök-
asszony buzgóságának s más mltságos pártfogók ápolásának 
köszönhető. Volt ugyanis ez idén: 19 casula , 4 pluviale , 10 
alba, 10 oltárkendő , 10 karing , 14 humerale , 28 corporale, 
61 keheltörülő, 8 ministerruha, 18 vánkos, 5 ciborium- ésbur-
za-köpeny, 4 velum, 1 misekönyv, 2 füstölő, 1 kehely, 5 ket-
tős stóla, 1 szentségmutató és 4 gyertyatartó. E templomsze-
rek , melyek nagyrészt mltságos kezekből kerültek a kiállí-
tásba , már mind elajándékoztattak, s ugy hiszem eléggé ta-
núskodnak a munkálkodó tagok buzgalma- s vallásosságáról. 
Kath. hitéletünk egyik mozzanata továbbá a legény-egylet, 
mely 67 tagot számlál ; hazánk egyéb ily egyletei szervezete 
szerént a tagok esténként gyűlnek össze s nyernek oktatást a 
hittan-, történelem-, ének- és szépírásban. Vannak más társu-
lataink is , melyekről azonban egy jobb alkalommal. Végtére 
jelenthetem még, miszerént ft. Kádas Rudolf iskola-tanácsos 
ő nsga épen e napokban vizsgálta meg számos intézeteinket, 
s buzgón hinté mindenütt a haza reményeibe a tudományok 
boldogitó magvát. A béke angyala kisérje őt útjaiban ! P. 

LONDON, dec. 1-én 1862. Az előítéletekben el nem fo-
gúit elmék meglepettek a prot. országok kedvező viseletén 
a romai ügyben. A pápai fejedelemség lerontását mindenütt 
támadásnak nézték a kereszténység ellen , mely még a társa-
dalmat Európában föntartja. Ebben az uj világ egyetértett 
az óval. A protestánsok jelesei észrevették, hogy a pápai feje-
delemségben maga a társadalom támadtatik meg, s a veszélyt 
jelezték. A kath. püspökök nyilatkozata ez iránt egyhangú. An-
golország katholikus népe kitűnt tudománya és buzgalma által 
a Megváltó helytartójának védelmében. Manning u r , az u j 
megtér t , tiz szent-beszédet tar tot t Londonban a pápai feje-
delemségről , melyek u j fényt árasztottak a kérdésre. Man-
ning ur értekezleteiben észreveendi a nézetek eredetiségét, 
mely az uj erőre jöt t katholicismusnak tulajdona Angliában. 
A mit a hagyománynak legfényesebb tanúskodásával bebizo-
nyitott , az a pápaságnak világi fejedelemsége sz. Pétertől 
kezdve. Constantin elismerte már a világi fejedelmet a pápá-
ban , s Bizanczba vonult. A három első században az egyház 
száműzve volt az államból, az egyház az állam törvényei el-



lenére is élt, terjedett, verbum Dei non erat alligatum ; a ke-
resztények minden törvényeknek engedelmeskedtek, kivéve 
a melyek lelkismeretiiket sértették. A pápa v:lági fejedelem-
sége a lelkismeret szabadságának végkifejlődése ; s azt a vi-
lági rendben képviseli. A polgári társadalom is részt vesz a 
természetfölöttiekben. Az igazságnak hatalma nem csak az 
egyénekre, de a társadalomra is kiterjed. A régi Roma képvi-
selte a természet rendjén alapult társadalmat; az egyház ter-
mészet fölötti alapokon épitette s fejlesztette a társadalmat, 
mely azért keresztényinek neveztetik. Ma pedig katholikusok 
vetekednek azon : kereszténynek kell-e lenni a társadalom-
nak , vagy nem ? A pogányságnak régen eltaposott eleme 
fölemelkedett, s föllázadott a ker. rend ellen. A népek elve-
tik a kereszténységet, a pogányságba rohannak. Manning ur 
rémülettel kiséri a legyőzött pogányságnak vívmányait Az 
államok levetik a kinyilatkoztatott kereszténységet; az álla-
mok vallástalanok lesznek. Oda jutottak , hogy a társadalmi 
rend bomladozik. Az állami és társadalmi intézmények, tör-
vények , szokások , melyeknek eredete egy-két százados, ke-
reszténytelenek ; s tökélynek tar tat ik , midőn a vallást nél-
külöző intézmények jönnek létre. Manning ur a prot. orszá-
gok példáján muta t ja , hogy az egyház függetlensége a des-
potiának korlátja; a prot. országok kormányai, szabadság 
szine alat t , despoták lettek, a kath. országokban pedig a két 
hatalomnak megkülönböztetése a zsarnok önkénynek leront-
hatlan akadálya volt. Ez nagy mondás egy angolnak szájában, 
miután Angliáról mondatik, hogy ott a szabadság a protestan-
tismussal kezdődött. Pedig kegyetlenebb zsarnok nem volt, 
mint VIII. Henrik király, a protestantismusnak szerzője An-
gliában. A 16-ik századi egyházi szakadások az egyházi ügye-
ket is a királynak kezére játszották , evvel a despotiának jö-
vőjét megvetették. A régi atyák jóslatai mai nap beteljesed-
nek a pogányság visszatéréséről. Hogyan érthetni eme jós-
la tot? kérdi Manning. Egyszerűen. A meg nem szentelt , az 
Isten törvényei alá nem hajtott szenvedélyek föllázadnak, 
az ember fogja szervezni a társadalmat, és nem az Isten." A 
mai forradalmak ugyanannyi kitörései a keresztény-ellenes 
elemnek e világon, vagyis a pogányságnak, mely uralkodá-
sát visszanyerni törekszik. De a keresztény Romáról á l l : 
Roma numquam recedit. Roma saját veszélyei által emelkedik. 

HAAG, dec. 5-én 1862. Sietek óhajtásának eleget ten-
ni a hollandi kath. egyházról azon eseményeket közölve, me-
lyek leginkább méltók a figyelemre. A hierarchiának vissza-
állítása után, melyet IX. Pius atyai gondoskodásának köszön-
hetünk , az egyház fölvirágzását könnyű megismerni. A kath. 
népség 1,200,000-re megy, erős tömeget képez, miután az 
ágostai és a reformált vallásnak követői, s más felekezetek : 
mennoniták, remostransok és zsidók alig mennek még egy-
szer annyira, mivel 2,300,000-en vannak. A tudósításokból, 
melyek felőlünk a külföldi lapokban köröztetnek, azt veszem 
észre, hogy felőlünk külföldön fölötte nagy a tévedés. Van 
nekünk Utrechtben érsekünk, egyszersmind apostoli helyet-
tes Bois-le-Duc-ban, van püspökünk Bredában, Harlemben, 
Ruremondeban. Minden megyének van nagy és kis papnövel-
déje, van szerzetes rendje és egyesületei. Jezsuiták, kapuczi-
nusok, redemptoristák, passionisták, sz. Ferencz és sz. Domon-
kos fiai nagy házakat birnak ; az iskola-testvérek több tano-
dában oktatnak, a szeretet-nénék tiszteletben vannak. Az ér-

sek Utrechtben uj épületet emelt ezen nénéknek, a kiknek 
Hollandban már 60 házuk van. Jezus-Mária-József-nénék En-
gelemben több házakban vannak, a gondviselési nénék pedig 
Amsterdamban. A szerzetes élet tehát elégségesen van kép-
viselve Hollandban, s a kormány nem kedvez ugyan, de mégis 
igazságot ad nekünk, a melyre jogunk van, s adatul veszi, hogy 
befolyásunk az állami életben is növekszik, azért annyi szá-
zadok után most először lát juk, hogy a külügyi minister ka-
tholikus. Habár a romai propagandától függünk, viszonyaink 
vele egészen kielégítenek. A pápa neve nálunk igen népszerű. 
Alig van oly szegény házikó, melyben Pius arczképe nem 
volna. A dissidensek is csodálják hősies bátorságát és szilárd-
ságát, s meg kell vallanom, hogy a katholikusok iránt tisztelet-
tel viseltetnek ; a miszertartásaink nagy benyomást tesznek 
az ő kedélyükre. A napokban egy katholikus halt meg, ki köz-
szeretetben levén, temetésére sok protestánsok megjelentek. 
A temetési ünnepély méltósága meghatotta őket. Reá néhány 
nappal egy gazdag protestáns halt meg, a temetési szertartás 
szárazsága nagy ellentétet mutatott Ezt ők fölismerték és be-
vallották. Az erkölcsi viselet a hollandiak között, még a pro-
testánsok között is szigorú, a házasságok komolyan köttetnek, 
a családi élet ment a botránytól, a fölbomlástól. A katholiku-
sok a templomba szorgalmasan járnak, s nincs a ki a húsvéti 
gyónását elhanyagolná. A vasár- és ünnepnapok megtartat-
nak , habár a falukon, hol protestánsok többségben vannak, 
egész délig folyik a szolgai munka. A megtérések ri tkák, na-
gyobbára az alsó osztályból történnek. Várni kell azon időt, 
melyet az isteni gondviselés kitűzött a népek megtérésére, s 
ha tekintjük a hányattatásokat, melyek az egyházat zaklatják, 
gondolnunk kell, hogy ezen idő közel van. Egy zsidó megtért 
jelenleg az uj szövetség forditásán dolgozik a nép számára. 
Eddig nem birunk kath. fordítást, azért az érsek ur fölötte 
buzditja a megtértet , hogy munkáját tökéletesen bevégezze. 
Báró Hugepoth, katholikus, de a szabadkőmivesektől elcsá-
bíttatva, a szerzetes-rendek ellen irt; családjának tagjai tilta-
koztak ezen könyv ellen, és a szégyent családjukról letörülni 
akarták; reméljük, hogy a szerző ur is vissza fogja vonni eret-
nek állításait. A Péterfillér nálunk nem hozta meg azon ered-
ményt, melyet várni lehetett, ez onnan ered , hogy a gyűjtés 
nem rendeztetett el czélszerüen ; most püspökeink a gyűjtést 
rendszeresíteni fogják, s hiszszük, hogy a hollandi katholiku-
sok hitbeli buzgalmuk-, tehetségük- s a romai szent-szék szük-
ségeihez mérve fognak segitséget nyújtani a szorongatott 
szent-atyának. 

T U R I N , (Folyt.) Ugyanazon év végén , decemberben 
a remények alább szállottak , Cavour Camillo sirban feküdt, 
Ricasoli egy benczés szerzetesnek könyvéből lopva a sürgö-
nyöket, nevetségessé tette magát és a forradalmi Italiát. „Mit 
gondol Napoleon császár, midőn Ricasoli mondja, hogy Ri-
casoli mentől hamarább Romába akar menni? Mi nem tud-
hat juk, mit gondol, de sejthetjük, hogy ő Ricasolinak sürgö-
nyét komolynak nem veszi", igy szólt Petrucelli J). A har-
madik izben tett kérdésnél a remények majd egészen eltűn-
tek Roma birhatására. Ezt Buoncompagni kérdése mutatja. 
Ez, mielőtt szólt volna a kamarában, röpiratot bocsátott köz-
re , melyben megvallja, hogy „a ministerek a helyet t , hogy 

J ) Atti uff. n. 3 3 7 . p. 1 3 0 1 . 
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Romába vezetnének, Romától eltávolítanak minket" ^ . M i -
előtt tehát kérdést tett volna , miben van Romának, mint fő-
városnak ügye, már bevallotta, hogy ma a forradalmi con-
spiratio távolabb van Romától, semmint mult évben volt. A 
mult évi martiusban tett kérdések az édes remények álmai 
voltak ; a mult évi decemberben tett kérdések már az ag-
gály és kétség kitörései voltak ; a mai kérdések a kudarcz-
nak gyalázatja. A forradalom már-már kétségbe esik. Paris-
ban ép az ül a külügyek élén, ki 1849-ben Pius hatalmának 
visszaállításán legtöbbet dolgozott, s oct. 26-ról sürgönyt 
küldött Turinba, melylyel a forradalomnak reményét Romára, 
mint fővárosra nézve tönkreteszi, mivel kereken kimondja: 
ha Romát követelik, egy tett kérdésnek semmi alapja nincs, 
s minden tárgyalás nevetséges és hasztalan. Paris és Turin, 
tekintve e sürgönyt, ellenmondásban van. Rattazzi meg akar-
ja fosztani IX. Piust, Drouyn pedig kimondja, hogy Italia új-
jászületésének munkája Piusnak köszönhető; Rattazzi el 
akarja hitetni a kath. világgal, hogy csak engedje magát le-
fejeztetni; Drouyn emlékezetbe hozza, hogy, midőn 1849-ben 
Pius Romából futni kényszerült, a kath, világ ezen megin-
dult; Rattazzi ismétli, hogy a pápai fejedelemség káros a 
religiora és a hazára, Drouyn pedig kiáltja, hogy 1849-ben 
Carlo Alberto és Gioberti minister első tettek indítványt Pa-
risban, Piust Romába visszavezetni fegyveres erővel ; Rattazzi 
követeli, hogy Francziaország hagyja oda Romát, Drouyn 
válaszul adja, hogy a pápa tekintélyének 1849-ben tör-
tént visszaállítása Francziaországra nézve dicsőség és becsü-
let , s kereken kimondja: Romát nem fogjátok birni. Mire va-
ló tehát a kamarák interpellatioi ? Drouyn kimondta, hogy er-
re nézve minden tárgyalás hasztalan munka. Mit használnak 
tehát a mondott szónoklatok ? hogy Pius dicsősége magasz-
tosabb alakban a világ előtt föltűnjék, s hogy a forradalom-
nak nyomorúsága inségesebb színben fölmutassa magát. — Az 
isteni gondviselés a gonoszok megtörésére más gonoszokat 
használ. A gonoszok egymást szokták falni. Giobertinek ar-
czárói az álczát Mazzini és Macchi Mór rántotta le; Cavour 
Camilt BroíFerio, Guerrazzi és Ferrari tette pelengérre, s 
jókor meghalt, mivel megbuktattatott volna; Ricasolit Rat-
tazzi tépte össze ; Garibaldi azok által lövetett meg , kik Ro-
mát akarják meghódítani, s Cialdini nevetett e meglöveté-
sen : Mordini Fabrizi, Calvino követek az ovo-erődben 40 na-
pig zárva tartattak Lamarmora Alfonz által ; Parisban is Thou-
venel- és De Benedettivel igy történt. Most Rattazzin volt 
a sor. 0 ma már nem minister, de saját bukását előre látta. 
Rattazzi 1861-ben őszkör Parisba utazott, a franczia forra-
dalmi újságírók által megvendégeltetett, s a sok pohárkö-
szöntések között olyannak üdvözöltetett, ki egyedül lesz ké-
pes a forradalmat Romába vezénylem. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST , jan. 6-án. 0 emtja a bibornok-herczeg-primás a 

pesti jogász-segélyző-egyletnek 200 frtot kegyeskedett ado-
mányozni. 

— R a n o l d e r János, veszprémi püspök ur ő exclja a 
lepközelebb mult karácsonkor a helybeli ft. plebánus ur által 
1Ö5 a. é. frtot; uj évre pedig a helybeli városi polgármester 
ur által 120 a. é frtot osztatott szét Veszprém városa szegé-
nyei közt. 

— Gyönyörűen fejezé ki magát a szent-atya a franczia 
őrség tisztjeinek újévi fogadása alkalmával, midőn hosszabb 
beszédében azon bizalmát fejezé ki, hogy a bűnbánó Piémont 
a szent-szék lábaihoz fog hullni, mint Jakob az a n g y a l é -
h o z , k i v e l e g y é j e n á t v i a s k o d o t t , n e m i s m e r -
v é n őt. 

— A florenzi érsek megtagadta jóváhagyását a papság 
oly egyletétől, mely az egyházi felsőbbség ellen volt némileg in-
tézve , sőt annak tagjait a divinis föl is függesztette. A kor-
mány azonban helybenhagyta az egylet alapszabályait, és ek-
kép vÍ3zálkodásra került a dolog a kormány és érsek közt. Az 
ügy az államtanács elé vitetett , mely a javadalom lezárásá-
nak fenyegetésével akarja az érseket kényszeriteni a fölfüg-
gesztés visszavonására. Egy hónap gondolkodási idő adatott 
a főpapnak. — Szabad egyház szabad államban ! 

— Hírlik, hogy Drouyn de Lhuys az orleansi püspököt 
fölszólitotta, hogy egy jegyzékbe foglalná mindazon nehézmé-
nyeket, melyeket a franczia egyház a császári kormány ellen 
fölhozandóknak tart, és ezeket a minister elé terjeszsze. 

— Morlot felől a „France" igen sok dicséretest emlit 
föl, különösen kiemeli, hogy a boldogult egyike volt azon fő-
papoknak, kik napjainkban legtöbbel járultak a püspökség di-
csőségéhez, és kik küldetésüket igen jól fölfogták,teljesítették 
is; mely abban áll, hogy a püspök keresztény szeretetet és könyö-
rületességet gyakoroljon, önmagát megtagadja , szeliden és 
békülékenyen lépjen föl. Az érsek elhunyta miatt a császár 
és császárné nem jelentek meg a színházban, ámbár megjele-
nésük már el volt határozva. 

— Calvinnak legutolsó ivadéka, ki Noyon városának 
dicsősége volt, nem rég Parisban a kath. hitre tért. Angolor-
szágban született ; leánya néhány hó előtt lőn katholika, és a 
„Sión leányai" czimü intézetben van, egyedüli vágya a — 
zárda. 

— 0 szentsége az év végén a hálaadó isteni-tiszteletet 
a jezsuiták templomában tar tot ta , kiséretét sok uri fogatok 
képezték. Maga a ,L1.' is megyjegyzi, hogy a szent-atya jó 
egészségnek örvend. Mikép érezheti magát ilyenkor oly lap, 
mely egy év előtt legjobban húzta a szent-atyára a lélek-
harangot! 

— Napoleon nagyon barátkozik Rothschild pénzkirály-
lyal. Mondják, azért is, hogy magának megnyerve a végtelen 
kincsü bárót, az olaszok előtt bedugja az általuk is igénybe 
venni szándéklott pénzforrást, és ekkép is akadályozza őket 
terveikben. 

E t e r e l e u i . „Anastasia"czimü egyh. folyóiratnak 1839-
dik évi 16. számát, mely a nagyszombati Clarissákról tartalmaz, 
jegyzeteim szerént, egy értékezést, több nevezetesb könyvtár-
ban kerestettem; — minthogy ezen értekezésre nagy szüksé-
gem van, kérem a nevezett folyóiratnak netáni birtokosait, 
küldenék be a nevezett számot, vagy füzetet — vagy költsé-
gemen leírandó czikket, legközelebbi 14 nap alatt ; a külde-
ményt azonnal köszönettel fogom visszaküldeni. — Pest, jan. 
2 - á n , 1 8 6 3 . Römer Flórián , 

a pesti kir. kath. fögymn. igazgatója. 

II ministero Rattazzi p. 64. 

P. J-nek : A forditmányt megkaptuk ; igen sok jött már azon 
könyvből, de azért tán használhatandjuk, kérünk mást is. 

B. V.-nek Nagyváradra: Egész bizonyossággal még nem írhatjuk 
meg; 850-néI kevesebbet ne küldjön. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. &.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Lelkipásztorkodás! tárgyalások. IV. — 
A pest-lipótvárosi basilika. — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
ív. 

Nagy-Kálló, decemberben 1862. 

( R e f o r m o k . ) A buzgalom szükséges tulajdon 
egy lelkipásztorban; de épen oly nélkülözhetetlen, 
hogy a buzgalommal eszélyesség párosuljon, mert 
másként a buzgalom többet ár t , mint használ; mi 
kiváltképen akkor történik, midőn egy község egy-
házi és erkölcsi életébeni reformokról, annak átala-
kitásáról van szó. 

1) Valamint egészen eszélytelen, épen ugy ke-
resztény telen és papiatlan, ha az átalakítást, az újí-
tást avval kezdjük, s azzal mintegy behozandó újítá-
sainkat igazolni, indokolni akarjuk, hogy a hivatali 
elődöt kisebbítjük és bántalmazzuk ; mihez soha ele-
gendő alap nincs, még akkor sem, ha az sok tekin-
tetben a rosszalást jogosan meg is érdemelné. A hi-
vők, a község tagjai, bizonyára nem olyanok, kik 
előtt egy áldozár elitélhető volna. Minden papban 
meg kell lenni annyi hivatás-szeretetnek, annyi állása 
iránti vonzalomnak, hogy hivataltársát senki által 
sértetni nem engedi, nem is említve, hogy azt talán 
maga is cselekedje. Quis te constituit iudicem? Va-
lóban szánandó tapasztalás, mely, fájdalom! nem 
épen oly ritka, hogy a szeretet még maguk a papok 
között is ma-holnap vándorbotot vesz kezébe, míg 
más részről a papnak lenne kiváló tiszte, mondhat-
nám első kötelessége, hogy mások hibáit elfedni, jóvá 
tenni igyekezzék. Diligite invicem. — Charitas be-
nigna, patiens est. — Élet-elvünk legyen, mit a sze-
retet parancsol : Mondjuk el a jó t , a rosszat hallgas-
suk el. Az áldott napnak ama tulajdona van, hogy 
mindent, mi szép, láthatóvá tesz; míg a hó fehér lep-
lével takarja be a rútat is. Épen így cselekszik a va-
lódi felebaráti szeretet. Elmondja, a mi jót és neme-
set tud embertársáról ; míg hibáit és hiányait a világ 

előtt bő köpenyével takaija el. Kövessük e tekintet-
ben Perikiest, a jeles festőt. Midőn egykor Macedo-
nia egyszemű királyát, Antigonust festé, megzava-
rodék, s nem tudámit cselekedjék: ha hiányosan egy 
szemmel festem, — így gondolkodók — akkor ke-
vés becsületet aratok, s megvetés lesz jutalmam ; ha 
két szemmel festem, azt fogják mondani, hízelegtem 
festményemben, s nem találtaméi. Azonban föltalálta 
magát; dicsőén, fölségesen lefesté a királyt , oly 
helyzetben, mintha az uralkodó oldalt fordulna, ugy 
hogy csak fél képe látszassék, s ez által a félszem 
hiányát senki sem vette észre. — Tegyünk mi is így! 
Ha ember-, vagy épen paptársunkról van szó, hogy 
milyen, mit cselekszik : ovatosak legyünk, s csak 
olyant mondjunk, mi javára s becsületére válhat; el-
hallgatva azt, mi őt rossz hirbe hozhatná, vagy épen 
kárára válhatna; — felebarátunk jó tetteit és eré-
nyeit nyelvünk ecsetével írjuk le, míg hibáit és rossz 
oldalait a hallgatás havával takarjuk be. Ezt tanitá 
maga édes Jézusunk, midőn szenvedése perczeiben 
Caiphás előtt állván, tanítása- és tanítványairól kér-
deztetik ; csak tanítását illetőleg válaszolt, tanítvá-
nyairól pedig hallgatott, miután felőlük, mint gyen-
gék- és tökéletlenekről, mint olyanokról, kik őt el-
hagyák , még akkor keveset mondhatott volna. — 
Kerüljük a szenvedélyességet ; — inodestia vestra 
nota sit omnibus hominibus; — ne feledjük, hogy 
mig a tenger csendes és nyugodt , vajmi sok dolgo-
kat rejt mély keblében; de ha fölzúdul és tombol, ki-
hányja azokat; csendes tengerhez hasonlók, kik ha 
rosszat hallanak felebarátjukról, hallgatnak, bár told-
hatnák azt; a diihöngőhez azok, kik mindent kibe-
szélnek , mit láttak és hallottak, bár még oly rossz, 
még oly bélyegző is az. — Ne feledjük soha, hogy 
hiba nélkül senki sincs; mit magadnak nem akarsz, 
másnak se tedd. Emlékezzünk sz. Jeromos szavaira, 
ki a bántalmakról igy ir: „Mig kalitkában van a ma-
dár, hatalmunkban van, s tetszésünk szerént zárva 
tart juk vagy szabadon bocsátjuk azt; ha ez utóbbi 
megtörtént , nehéz azt visszacsalni, hogy ne mond-
jam lehetetlen. Épen igy áll a dolog oly ügyekkel, 

3 
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melyek felebarátunk jó hirét, becsületét illetik. Mig 
magunk tudunk valamit, mi káros felebarátunkra, s 
szivünkben őrizzük azt, addig vagy egészen elhall-
gathat juk, vagy a körülmények ugy kivánván fölfe-
dezhetjük elöljáróinak, hogy javittassék. De ha egy-
szer nem állhatva titkodat, valakinek fölfedezted fe-
lebarátod hibáit, nem vagy többé ura titkodnak, nem 
hátráltathatod többé annak terjedését; azok, kiknek 
a hallgatás pecsétje alatt mondád el t i tkodat, elmon-
dandják másoknak, természetesen a hallgatás pecsétje 
alatt ; s ha föltéve, hogy talán meggyőződvén az el-
lenkezőről, vissza akarnád húzni szavaidat, megja-
vitni hibádat, alig fogod felebarátod becsületét visz-
szaállithatni; mert nem fognak neked hinni az em-
berek , miután inkább adnak a rossznak hitelt , mint 
a jót elfogadják." — Diligite invicem. — Utolsó az, 
lia más becsülete lerombolásával akarjuk a magunkét 
fölépiteni. — Azután többnyire zavarosak a források, 
melyekből az utód, elődjére nézve ismereteit meríti. 
Gyakorta oly egyének, kik bizonyos okok miatt az 
előddel viszálkodásban voltak, omnibus piacere im-
possibile, s csakhogy az utódnál kedvességet nyer-
jenek, az előd bántalmazásával akarják behízelegni 
magukat; kerüljük az ilyeneket, hiszen önzés és ön-
szeretet vezérli nyelvüket. Szépen jellemzi ezeket 
Herder : 

Gegenwärtig bei Dir ist jeder Schmeichler dem Lamm gleich, 
Der abwesend Dich selbst, gleich einem Wolfe zerreiszt; — 
Traue dem Manne nie, der fremde Gebrechen Dir aufdeckt, 
Wisse, dasz eben so gern Andern er Deine verrüth. 

Azután ne téveszszük szem elől, hogy csak né-
hányan találkoznak a községben, kik ily balitélettel 
vannak, s meglehet, hogy az utód, ha ezeknek föl-
tétlenül hitelt ád , a nagy többséggel már kezdetben 
meghasonlott, s gyakorta vészthozó pártoskodásnak 
hinti el magvát , melynek kiegyenlitése és lecsillapí-
tása sokszor oly nehezen szokott sikerülni. — Ezen, 
s ehhez hasonló okokból bizonyára eszélyes buzga-
lom jele, ha a lelkipásztor soha meg nem engedi, 
okot soha nem szolgáltat, hogy elődje magán-, an-
nál kevesbbé nyilvános bírálat és megítélés tárgya 
legyen; hanem inkább ily merényletnek mindég el-
lenszegül, vagy legalább annak kitér. —- Mit elődjé-
ről tudni akar az utód, és tudnia kell, azt részént az 
egyházi elöljáróktól, részént a község állása- s vallá-
sos életéből, vagy hátrahagyott intézkedései- s iro-
mányaiból, s több effélékből tudhatja meg. 

2) Nem kevesbbé eszélytelen buzgalomnak ne-
vezhető, mely mindent, a mit talál, mint haszonta-
lant, vagy épen veszélyest és károst, fölforgat és el-

hanyagol, vagy más részről a fölött jajveszékel, hogy 
ez vagy amaz eddigelé be nem hozatott, nem létesít-
tetett. Szeretetlenséggel párosult önhittséget árul el, 
ha valaki hivatásának tartja, hogy minden eddig fön-
levőkből egy csapással tabula rasa-t csináljon. Mégha 
hibákat találunk is, nem szabad nem hinnünk, hogy 
az előd is legjobb szándékkal cselekedett; hogy az 
egyházi élet akkori szükségeihez alkalmazkodott; 
hogy hittani képzettsége s egyházias nézetei szerént 
érvényesité tetteit, s mit elmulasztott vagy elhagyott, 
azt vagy nem ismeré, vagy legalább szükséges-, s 
czélhoz vezetőnek nem tartá. Ily elhamarkodott meg-
szüntetések-, vagy a fönállók korholásával magukat 
a híveket zavarba hozzuk, s nem ritkán elzárjuk ma-
gunk előtt az üdvös átalakítások út já t ; mert lesznek, 
kik azt mondandják: azelőtt is éltünk, és minden 
mégis csak nem volt oly hibás, hiszen az előbbeni 
lelkipásztor sem volt oly egészen tudatlan és lelkis-
meretlen, mint a milyennek azt most fölmutatni sze-
retnék; s meglehet, e nézetükben minden, még oly 
üdvös reformok iránt közömbösek maradnak. Mások 
ellenben — a jókat értem — gondolkozóba esnek, s 
elvégre könnyen kétkedni is fognak: valljon lelkük 
üdvéről a múltban kellőleg volt-e gondoskodva? s 
ebbeli félelmükben uj lelkipásztoruk iránt is bizal-
matlanság fogamzhatik meg vajmi könnyen szivük-
ben. Azért az eszélyes lelkipásztor soha szem elől nem 
tévesztendi : hogy a fönállókhoz miként csatolhatja 
üdvös újításait, hogy azok mintegy önmaguktól s 
észrevétlenül hozassanak be az egyházi életbe. (Vége 
követk.) 

A pest-lipótvárosi basilika *). 

A pest-lipótvárosi templom-épitési ügyben a „Hírnök" 
hasábjain ez évben (1862.) történt fölszólalások mindenkinek 
figyelmét lekötötték. Két izben egy tisztességes protestáns 
férfiú emelt szót, — s mint ilyen minden igazán kath. ember-
nek háláját érdemelte meg. A keresztény türelem más han-
gon nem is szólhat. Mi is , habár óhajtjuk, hogy hazánkban 
egy akol és egy pásztor legyen, nem nézzük irigy szemmel, 
ha protestáns atyánkfiai templomokat és iskolákat emelnek, 
sőt épülünk munkásságuk és erélyük kifejtésén. 

A Minden-Szentek napján megkezdett, és gyengéd ta-
pintattal épen sz.-Lipót napján ismételt nyilatkozat a lipótvá-
rosi templom ügyében olyannyira határozott, jeles és alapos, 
hogy azt n é m a hálával nem fogadhatjuk. A tisztelt irónak 
vallásos inspiratiotól inditott tolla az óhajtást fejezi ki, hogy 
mielőbb mondhatnók: „Istennek hála, van Magyarország fő-
városában Pesten egy nagyszerű , díszes és gazdag templom, 
melyet a hálás nemzet első királya szent István emlékére és 

*) Ezen , lapunkban már megpendített czikket közöljük — meg~ 
szivlelésül. S z e r k. 
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tiszteletére épittetett " De a jólelkű iró azonnal kétkedik jám-
bor óhajtásának teljesítésében, minthogy még azt nem mond-
ha t ja , hogy „a lipótvárosi basilika oly kezekbe volna letéve, 
hogy annak harangjai a buzgó keresztényeket rövid egypár 
év alatt a Mindenható tiszteletére fogják összehivni." 

E szavakból kitűnik, hogy midőn iró sz. István templo-
máról vallásos ihlettséggel rajong, ő a lipótvárosi épülésnek 
indult egyházat értette. Nem tőlünk függ meghatározni, vall-
jon az emelkedő lipótvárosi plebánia-templom véglegesen k i-
n e k tiszteletére fog szenteltetni. A romba dőlt első ideigle-
nes kis templom sz. L i p ó t tiszteletére volt szánva; az uj 
nagy templom , nem a réginek helyén, hanem csak közelében 
emelkedik ugyan , —- de már ennek imahelyül szolgáló nagy 
sekrestyéje is sz. Lipót tiszteletére avattatott. Igaz ugyan, 
hogy a S z e n t-I s t v á n-T á r s u 1 a t , védszentjének tiszte-
letére, a lipótvárosi templomban nagyszerű oltárt fog emel-
ni , de mégis igen valószínű, hogy s z. L i p ó t marad a tem-
plomnak védszentje. 

Különben a két koronás szent, amúgy magyarán mond-
va , jól megfér egymás mellett, mindeniknek nagyszerű oltá-
ra lehet , mint több külhoni nagyszerű templomokban napi-
renden van, hol alig lehet a szentélyben levő főoltár s a ke-
reszthajó nagyszerű mellékoltárai között különbséget tenni. 
E kérdést, mint szorosan nem ide tartozót, csak amúgy fu-
tólagosan érintettük. 

A mi a tisztelt czikkiró nyilatkozatának második, s iga-
zán g y a k o r l a t i r é s z é t illeti, fájdalommal bár , de meg-
győződésből valljuk , miszerént a lipótvárosi basilika-ügy oly 
kezekbe van letéve, hogy e nemzedék e templomban fohá-
szait sem sz. Is tván, sem sz. Lipót oltáránál az égbe nem 
küldendi. 

Félreértetni nem kívánunk IIa valaki, mi tudjuk, hogy 
az épitési bizottmány minden egyes tagja a legjobb szándok-
kal van eltelve , s az épitési gondnokok fáradozásait csak Is-
ten fogja megjutalmazhatni : de a bizottmány hatásköre szű-
kebb , tekintélye csekélyebb, szervezete hiányosabb, hogy-
sem ily müvet tiz-husz év alatt — pedig ez vajmi sok egy 
nemzedék életében — létrehozhatna. 

A templom-épitési ügy kezdetétől fogva a pestvárosi 
alpolgármester ur vezetésére van bizva. De a tisztelt férfiú-
nak vállaira az egyéb és „sürgetősb" teendők oly roppant hal-
maza nehezedik, hogy figyelmét kizárólag ez ügyre nem for-
di tba t ja , — a bizottmányi ülések nem elég szaporák, s mig 
a határozatok innét a nemes tanácshoz, s onnét ismét a bi-
zottmányhozjutnak, hónapok telnek el, ugy hogy sokszor csak 
homályosan emlékezünk már az utóbbi gyűlés határozataira. 

Ezen eljárás, az egész ügyet csigaszerü mozgásra kár-
hoztatja. 

Például csak egyet. 
Fölséges Fejedelmünk kegyelmes rendeleténél fogva a 

vallás-alapitványból évenként negyven ezerig annyit kapunk, 
a mennyit az építésre egy év alatt önmagunk gyüjtünk. A bi-
zottmány mindeddig nem volt képes annyit előteremteni, hogy 
negyven ezeren fölül fordíthattunk volna az épitésre, noha a 
lehetőség nyolczvan ezerig terjed. Ez ugyan nem függ kizá-
rólag a bizottmánytól, hanem az adakozók részvététől is — 
de tagadhatlan, hogy többször saját vétkünkből késünk el. 

A főmagasságu bibornok-érsek u r , már a folyó év első 

havában sürgette a bizottmányt, hogy a mult évi részletes 
számadását benyújtaná, miszerént ő eminentiája a vallás-ala-
pitványból nekünk szánt évi illetéket a magas helytartóság 
utján szorgalmazhassa, — s ime már a december is bekö-
szöntött , s a számadás még eddig sincs benyújtva. 

Valamint ő fő magasságának türelme határtalan , ugy a 
bizottmáuy ezen késlekedése semmi néven sem nevezhető; 
de a felelősség terhe roppant , ha megfontoljuk, hogy a ma-
gas helytartótanács egyik kiváló tagjának magán-nyilatkoza-
ta szerént, 20,000 forint készen áll számunkra, mihelyt a 
részletes számadást benyujtjuk. 

Mi jól lehetne ezen összeget a jövő évrei előmunkála-
tokra fordítani, némely apróbb adósságot kifizetni, a kemény 
köveket megrendelni, hogy a kőfaragók a kedvező téli napo-
kat fölhasználhatnák ! Ily késlekedés nagy hiba — mennyi 
drága idő illan el használatlanul ! ! 

Történt négy hónapnak előtte, miszerént az épitési bi-
zottmány, sőt már maga a főpolgármester ur ő nagysága is, 
az élet és halál között küzdő építésnek uj lendületet kíván-
ván kölcsönözni, a jótékony állam lotteriák mintájára a lipót-
városi templomépítés részére sorsjátékot pendített meg. Az 
elnöklő alpolgármester ur , hogy a siker annál biztosabb le-
gyen, három előkelő vagyonos héber polgárt is meghívott a 
gyűlésre. A bizottmányi tagok nagy örömmel fogtak ezen u j 
vállalathoz , bizván , miszerént az, jótékony czéljánál, s a já-
tékterv által nyújtott lényeges előnyöknél fogva mindenütt 
élénk részvéttel fog találkozni. Sok apróbb albizottmányi ösz-
szejövetel és tanácskozmány után a választmányi teljbizott-
mány végre nov. 20-án egyik tagjának tervét fogadta el, 
melynélfogva a sorsjáték a lipótvárosi templom részére tisz-
tán 500,000 forintot fogna jövedelmezni. Ugyanazon gyű-
lésben elhatároztatott , miszerént küldöttség menend Eszter-
gomba ő főmagasságához, őt hódolatteljesen megkérendő, 
miszerént legfelsőbb helyen az engedélyt kieszközleni mél-
tóztatnék. A „Lloyd'' közelebb bővebben irt e tárgyról. Adja 
az ég , hogy sikerüljön, — de félünk, hogy a tavasz elfelej-
teti majd velünk a telet , s a sorsjáték még május havában 
sem bontakozott ki hernyóhüvelyéből. 

C o n r á d lovag, néhány évek előtt Pestnek főpolgár-
mestere, nem titkolta, hogy a lipótvárosi templom iránt sem-
mi rokonszenvvel nem viseltetik. O a lipótvárosi templom 
tervét igen nagyszerűnek talál ta , — s minthogy ő Pestet 
nagynak képzelni nem tudta , s nem akar ta , — a tervében 
nagy basilikát sem szivlelhette. Lön egyik évben, hogy már 
julius végén kiürült az épitési pénztár; a bizottmány hozzá 
fordult 5000 forintnyi előlegezésért,—s ő dictatori ,nem'-mel 
válaszolt, s a munka megszüntettetett. Oly hatalmas volt ak-
kor a végzetteljes főpolgármesteri negativa, hogy ő eminen-
tiája a liuilag panaszkodó lelkésznek más vigaszt nem adha-
to t t , mint szive mélyéből jöt t eme szavakat: „toleremus du-
ram banc necessitatem." De ezen idegenkedés daczára is , az 
emiitett főpolgármester ur vi nobilis officii élére állott egy 
nagyobbszerii jótékony adakozások gyűjtésének, mely ered-
ményként az aláirási iveken 20,000 forintot tüntetett föl. 
Ezen összegből még egy nagy rész nem gyűjtetett be , a mit 
nem lehet (?) a bizottmánynak vétkül fölróni, hanem inkább 
az aláíróknak, kik a jegyzett összeget mindeddig beküldeni 
vonakodtak. 

2* 
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A tisztelt ozikkiró fölemlíti, hogy a magyar katholikus 
sajtó e szent ügyben még annyi lelkesedéssel nem szólalt föl, 
mint a mátraverebélyi régi harang mellett. 

A lipótvárosi templom ügyében minden esetre a „Hir-
nök"-nek van legtöbb érdeme ; a „Religio" is szívesen szólott 
mellette, s minden készséggel gyűjtötte a jótékony fillére-
ket ; az „Idők tanuja"-ban csak imént M a j e r Károly ur me-
leg szavakban emlékezik meg templomunkról, a „Lloyd" is 
szívesen nyitotta meg hasábjait a lipótvárosi basilika ügyé-
nek. De a többi nevezetesb magyar lap még csak egy árva 
szót sem szentelt templomunknak, noha szintén nemes tisz-
tükhez tartozott volna. 

De hiába, mi magyarok még nem tudunk lelkesülni mo-
numentális egyházi épületek iránt ! Nem tudok egy nagy te-
kintélyű akár egyházi, akár világi férfiút, ki ez ügyben föl-
szólamlott s tekintélyének súlyát a mérlegbe vetette volna. 

Ki ne emlékezzék ama nevezetes napokra, midőn IV. 
Frigyes Vilmos porosz király a kölni dom folytatásához az 
alapkövet letette. „Hier , — úgymond a király — Wo der 
Grundstein liegt, dor t , mit jenen Thürmen zugleich, sollen 
sich die schönsten Thore der ganzen Welt erheben, —• 
Deutschland baut sie, — so mögen sie für Deutschland durch 
Gottes Gnade, Thore einer neuen, grossen, guten Zeit 
werden." 

Mily jelentőséget tulajdonit a protestáns fejedelem a 
kath. egyházi emlékműnek! 

De a királyt más nagy férfiak előzték meg. Mellőzvén 
Fors te r , Schlegel, Boisserée, Geissei érsek, most bibornok, 
s a látnoki Görres nyilatkozatait, csak egy pyramidalis fér-
fiút nevezünk meg, Göthé t , ki nagy szellemével egész száza-
dát betöltötte. — Korának nevezetesb férfiai sejtvén, misze-
rént ő leend századuk legnagyobb geniusa, körülötte gyűl-
tek egybe, ugy hogy ő maga irná saját humorával: 

„Und wie nach Emaus weiter ging's 

Mit Sturm- und Feuerschrilten : 

Prophete rechts , Prophete links, 

Das Weltkind in der Mitten." 

Az élet tavaszkora, elégséges vagyon, deli szép férfi-
alak , ugy hogy Napoleon róla életkorának hatvanadik évé-
ben mondaná : voilà l'homme ! — a mindinkább előtörő láng-
ész, az őt környező hölgyek koszorúja, a tudósok és főurak 
figyelme, mennyi tápot nyújtott mély és sejtelemteljes nagy 
lelkének! És ő mindezek közepette mennyit foglalkozott a 
keresztény egyházi épitéssel ! Alsatia gyönyörűen változatos 
téréin, Rajnának regényes partjain, hol maga, hol tömegesen 
barangolván, lelke mindég a strassburgi, s utóbb kölni dom 
felé szállongott, s mondani lehet , hogy mély szive nagysze-
rű pendulumként e két egyházi csodamű között oscillált, — mig 
az utóbbinak elhagyottsága fájdalommal tölté el lelkét, ugy 
hogy fölkiáltana : „Abermals ein ungeheurer Gedanke nicht 
zur Ausführung gekommen", s azt másként nem nevezé, mint: 
„Schmerzenvolles Denkmal der Unvollendung", a másikról 
lelkének sasröptében irá : „Ein ganzer grosser Eindruck füllte 
meine Seele, — wie oft bin ich zurückgekehrt, diese himm-
lisch-irdische Freude zu gemessen, den Riesengeist unserer 
älteren Brüder in ihren Werken zu gemessen ! Wie oft bin ich 
zurückgekehrt , von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in 

jedem Lichte des Tages zu 3chauen seine Würde und Herr-
lichkeit stb. 

Mielőtt Olaszhonba menne, a classical művészetet ta-
nulmányozni, ugy, mint Winkelmannt kivéve; tán senki más, 
még egyszer magas eszményképéhez zarándokol: „Wieder 
an deinem (Ervin) Grabe, und dem Denkmale des ewigen 
Lebens hier über deinem Grabe ! . . . Du (Münster) bist eins 
und lebendig. — Vor dir , wie vor dem schaumstürmenden 
Sturze des gewaltigen Rheines, wie vor der glänzenden Kro-
ne der ewigen Schneegebirge, wie vor dem Anblicke des hei-
ter ausgebreiteten Sees, und deinen Wolkenfelsen und wü-
sten Thäler grauer Gotthardt! wie vor jedem Gedanken der 
Schöpfung, wird in der Seele rege , was auch Schöpfungs-
kraft in ihr ist" stb 

Tán kelletinél tovább foglalkoztunk e férfiúval, — de 
ki ne időzne szivesen oly alak árnyában, mely a szokott em-
beri mértéket meghaladja? 

Mi nem ok nélkül idézzük őt , — ő lángész vol t , és 
még nem is lia a kath. egyháznak, és mégis mint tudott 
lelkesedni az egyházi műemlékek iránt, szelleméletének leg-
dúsabb szakában, midőn Faus t , Egmont, Tasso, Götz von 
Berlichingen, és lphigenia gazdag elméjében már megfo-
gamzott. 

Tudjuk ugyan, hogy a lipótvárosi templomot sem a strass-
burgi münsterhez, sem a kölni domhoz, a keresztény egyhá-
zi művészet eme szentélyéhez, sem a bécsi székesegyházhoz, 
melyet hatalmas érseke beiről és külről új játeremt, s e m a 
milanói csodamühez hasonlítani nem lehet , akár idoma, akár 
tömegére nézve. De valamint az esztergomi basilika a ma-
gyar egyháznak Sionja, ugy Pesten kell lenni a magyar nem-
zet nagy templomának, melyben ez vallási országos ünnepeit 
a magyar névhez méltó fénynyel megülhesse. Jól mondja a 
tisztelt czikkiró : „nagy nemzetnek szeretjük magunkat tar-
tani. Nagy nemzetnek nagyszerű templomai is szoktak lenni. 
Nekünk még fővárosunkban sincs nagyságunkhoz méltó tem-
plom." És miért? mert hatalmas nagy férfiaink hallgatnak, 
világi tudósaink pedig vagy nem mernek, vagy épen szégyen-
lenek Chateaubriand-, Nicolas-, Bonald-, De-Maistre-, Görre-
sekként kath. egyházi ügyek mellett a síkra kilépni ; — hisz 
Berzsenyit kivéve, nagy költőink egyike sem merte még Is-
tent is megénekelni. 

Oh bár lelkesülnének nagyjaink és tudósaink ezen árva 
ügy mellett ! 

A magyar tudományos akadémia mennyi éven át zsel-
lérkedett fővárosunk kebelében, s ime ernyedetlen munkás 
elnöke szózatot intéz a nemzethez, ez mint egy férfiú fölkel 
szavára, s a magyar múzsák házi tűzhelye biztositva van, s 
ime emelkedik már a palota, mely a városnak dísze, a nem-
zetnek büszkesége, a vándornak csodálattárgya leend. 

Szakférfiaink ha itt-ott szólottak is a lipótvárosi tem-
plomról, többnyire nem jó szolgálatot tettek az ügynek, 
minthogy mindég gáncsolólag a templom stylja ellen keltek ki. 

Ha valaki, szerény önmagunk csúcsivű idomot óhaj-
tottunk volna. 

Elmondok már egy ünnepélyes alkalommal, miszerént 
tanulmányaink után meggyőződtünk, hogy a csúcsivrendszer 
a keresztény épitészet kifejlődésének tetőpontja ; az anyag-
nak szellemiesitése itt válik architectonicus jelenséggé , nem 
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is emiitvén az édesen bús titokszerüséget, mely az egészen 
.elömlik, s a lelket lekötve tartja. 

Elmondok már , bogy a müvészkebel, melyben a csúcs-
jvrendszer első eszméje megfogamzott, költőiségében leggaz-
dagabb volt. De elmondok szinte, hogy felednünk nem sza-
bad , miként a tiszta gót stylben emelt templom h á r o m -
a n n y i költséget igénylendett. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TISZA-LÖK, dee. 27-én 1862. A rakomazi egyházke-

rület , — melyet inkább szabolcsinak óhajtanék neveztetni, 
kebelében levén Szabolc3 büszkefekvésü várromjaival, hol 
tudvalevőleg 1092-dik évben édes hazánk egyik legnagyobb 
fejedelme, a magyar egyház dicső fénye, és egész Europa iri-
gyeltje, szent László nemzeti zsinatot tar tot t , és a hazát iga-
zán boldogitó törvényeket hozott , melyeket jelen vallástalan 
nemzedékünk barbároknak szeretne nevezni, minthogy őt 
legjobban sújtanák ; hova a szentemlékü hely iránti kegyelet-
ből még P y r k e r boldogult érsekünk, ki a hajdan tiszteletre-
méltó régiségeit oly hon fölkarolta , itt templomot akart épí-
teni , ha vallás-ellenes akadályok szándékát nem bénitják ; 
hol azonban azóta tanoda keletkezett, mely létét a tanügyben 
sokat fáradozó ft. esperesünk, K i n c z e l Antal urnák kö-
szöni, ki mintegy három év előtt sajátjából vett itt egy telket 
s befolyásával tanítót helyezett bele ; hogy a szülők ne kény-
telenittessenek gyermekeiket oly tanodába küldeni, hol lelki 
üdvök nem eszközöltethetik , mit mellesleg mondva, vissza-
térek a tárgyhoz : — igen, a rakomázi lelkészi kerület még 
augusztus-hó 26-án jöt t össze Zalkodon Szabolcsnak szom-
szédságában a minden négy hónapban tartatni szokott tanács-
kozmányra, mely alkalommal mi is a ft. pesti clerus nyilatko-
zatát az egyházellenes sajtó ügyében magunkénak vallottuk ; 
minthogy a sajtó visszaéléseit mi is érezzük, nálunk is ügyek-
szik minden áron a hit- és jó erkölcsöket aláásni; és a hitet-
len íirkászok mitsem hagynak kisértetlenül, hogy az egyház 
fejét és az egyházi hatalom védőit a nép megvettetése- s gyű-
löletének tárgyává, az egyházi intézményeket s szokásokat 
nevetségesekké tegyék, és Isten egyházának összes szerkeze-
tét nemtelen fegyverekkel megtámadják, mint azt az első 
franczia forradalom előhirnökei tevék ; mit ügytársaink nevé-
ben sajtó utján kijelenteni megbizattam, de mit eddig nem 
bátorkodtam tenni, mert a gyöngéd szeretet és tisztelet nem 
engedi az engedelmes gyermeknek , hogy atyja tudta nélkül 
valamit tegyen , mig nem nagyobb ösztönül beleegyezését 
birja ; most azonban , miután azt megnyerhetni szerencsések 
voltunk, a megbízatást, örömmel teljesitem. Ugyanis nm. érse-
künk, kegyes atyánk gyűlési jegyzőkönyvünkre adott fölötte 
becses válasza e pontra vonatkozólag igy hangzik : „Cum so-
latio suscepi earn fratrum districtualium determinationem, 
quod pagellas et opera literaria de spiritu ecclesiae et reli-
gioni catholicae inimico et injurioso notata posthac servare 
et protegere nolint, quin etiam usum illorum apud üdeles cu-
rae suae creditos quoque quantum licet impedituri sint. Certe 
per zelosam determinationis hujus executionem et laetiori in-
cremento literaturae catholicae multum consuletur, et tam 
ipsimet fratres districtuales quam üdeles sui inutilibns quin 
jmo plerumque detrimentum adferentibus exDen3Ís parcere 

possunt." íme ezek azon drága szavak, melyeket a legjobb, 
lelki gyermekeinek üdve után epedő atya e fontos ügyben 
hozzánk buzdításul intézett ! Különben hogy az egyházelle-
nes sajtótól pártfogásunkat elvonjuk, és mérget lehelő kinö-
véseitől híveinket megóvjuk, ez csak Isten előtt a legnagyobb 
felelősséggel összekötött kötelességünk és saját javunk igé-
nye, de nemes büszkeségünk is : mert ha hivek leszünk fölté-
tünkhez , ama édes öntudat boldogitand , hogy ez által is a 
veszélyben forgó emberi társadalom megmentéséhez akar-
tunk némileg járului. Föl t ehá t , ügytársaim ! vegyük föl, sz. 
Pál szerént, a hit pajzsát, melyben ama gonoszok minden tü-
zes nyilait elolthassuk; vegyük föl az üdvösség sisakját és a 
lélek kardját , százszorosan fokozzuk erőnket, ne kíméljünk 
időt, fáradságot; és Isten segélyével az antikath. sajtó által 
a hit és erkölcsiség ellen fölkorbácsolt vihart szerencsésen 
le fogjuk győzni. F. K. 

LONDON, nov. 30-án 1862. Wiseman érsek és bibor-
nok nov. 18-án a szűz Máriáról nevezett ideiglenes székesegy-
házban tartotta a megyei zsinatot. A jezsuitákon, és az Is-
kola-testvéreken kivül, minden megyei szerzetes rendek kép-
viselve voltak a templomi járdalaton. A sarutlan Carmeliták, 
sz. Domonkosiak, a Szeretet-intézetének atyái, kik itt Rosmi-
nianusoknak hivatnak, Maristák, Passionisták, Oblatisták s 
Oratorianusok. A plebánusok után jöttek Burder ur, a cziszte-
rek apátja ; általános helyettes, Heárn tudor, Weld s Geoghe-
gan, adelaidi püspök Australiában. A bibornok ur latin be-
széddel nyitotta meg a zsinatot, s rendelte, hogy a plebánu-
sok Advent 1-ső vasárnapján mindenütt kegyes adományokat 
szedjenek a lancashirei szegény munkások fölsegélésére. — 
A mult hétnek érdekesb eseménye volt a westminsteri me-
gyei papság által adott díszebéd O'Neal kanonok tiszteletére. 
Jelen volt 3 püspök, 2 más főpap, 2 általános helyettes, 21 
kanonok, s 68 pap, egy papnak tiszteletére, ki papi köteles-
ségét rendkivüli körülményekben hiven teljesitette. A mi 
Neal iránt mindenkit a papok közül hálára kötelez az , hogy 
az ő érdeme a nyugdijazott papok tőkéjének gondos szaporí-
tása. Neal ur a westminsteri és southwarki megyének pénzeit 
1851 év óta kezelte, s kezelése alatt a tőke annyira növeke-
dett, hogy ma nem csak elégséges, de bő ellátása is a nyugal-
mazott papoknak. Eddig a nyugalomba lépő pap csak 750 
frankot kaphatott , a mi Angliában fölötte kevés volt; most 
2000 frankot kap. Azonfölül Neal ur Londonban két temető-
helyre földet vásárolt, és igy a katholikusoknak külön teme-
töhelyük lesz. A papság hálás volt jótevője iránt, háláját egy 
föliratban, s emlékül adott ezüst kehelyben nyilvánitá. — A 
Blackheath külvárosban lakó katholikusokból néhányan a 
katli. templomok ajtaira függesztett kiáltványnyal népgyű-
lésre hivták meg a főváros kath. hiveit nov. 23-ra, délután 3 
órakor. A népgyűlés czélja volt, hódolati föliratot intézni a 
szent-atyához, a garibaldianus tüntetések ellensúlyozására. 
A papság, félvén, nehogy összekoczczanásra adjon alkalmat 
az ily népgyűlés, intette a híveket , ne menjenek oda. Igy 
le t t , hogy a 200,000 katholikus közül, kik Londonban lak-
nak, csak 5000 jelent meg a gyűlésen. Az összegyűltek a 
szent-atyát háromszor éljenezvén, eloszlottak. — Nov. 19-én 
Wolwerhampton városa Birkenhead sorsára, azaz valóságos 
ostrom alá ju to t t , mivel Gavazzi értekezleteket akart tar-
tani Victor-Ernanuelről, Garibaldiról, a pápáról, Italiának 
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jelen és jövő sorsáról. A ,Morning Star' szerént Wolwer-
hamptonnak polgármestere, hogy ezen ételt a lakosokkal 
nyugalomban lenyelesse, egy ezred dragonyost hozatott a 
városba s megbízta Thorney századost, hogy az ellenséges 
beütéseknél szerveztetni szokott önkényteseit (yeomanry) 
minden pillanatban készen tar tsa; megkereste Hogg ezredest 
is , hogy emberei által fegyvereztesse le a többi önkénytese-
ke t , nehogy fegyvereiket ellopni engedjék. Két nap után 
Hogg ezredes be is jöt t a városba 120 lovas constablersek-
kel; Gavazzi ur csak ily előkészületek után tarthatta érte-
kezleteit. — Lancashirenek nyomora napról napra borzasz-
tóbb. Blackburnból egy Meany József nevü pap 57 házat 
meglátogatott; ezen 57 házban 122 ágyat talált , s közöttük 
csak ötnek volt takarója. „Némely házban rothadt szalmát 
talált rongyokkal betakarva, mely ágy gyanánt szolgál. Ta-
láltam , igy szól Meany, ezen 57 házban 566 adóssági jegyet, 
s egy ház volt, melyben 37-et láttam." — A szent-irási Íté-
szét a hitetlenségig megy. Az ,Essais-' és ,Revues'-n kivül 
megjelent, Colonso port-natali angol püspöktől kiadott mun-
kák ügyelemre méltók. Munkájának előszavában igy ir a tu-
dós püspök : „Minden vizsgálódásaim után azon meggyőző-
désre jöt tem, hogy a Pentateuchus sehogy sem lehet Mó-
zsestól irott könyv, *) sőt miket az író Mózsesnek tulajdonit, 
azok nem lehetnek történetileg igazak. Lehet , hogy az Isten 
ugy akar ta , miszerént hitünket ne alapítsuk történetileg ha-
mis könyvre, sőt a bibliára se , hanem ismerjük el, hogy jó 
atyánk, Istenünk hozzánk sokkal közelebb van , bennünk 
tudnillik, s bensőleg velünk." A tudós püspök ur azt véli, 
hogy a tudósok közül is sokan vele egy meggyőződésre fog-
nak jönni, és hogy „a mi az uj-szövetségi könyvekben a Meg-
váltóról , az általa müveit csodákról mondatik, nem más mint 
mythos , miként ezt Strauss ,Leben Jesu' czimü könyvében 
bőven kimutatta." íme hová jutottak a mi tudós és követke-
zetes anglikán férílaink. Facilis descensus A verni; sed revo-
care gradum , hic labor, hoc opus est! A. dölyfósség kény-
szeríti őket azon út ra , hol a németek már elenyésztek. — 
Russell minister ur egy dániai iskolamesternek szerepét vál-
lalta magára, valószínűleg azér t , mivel a jövő királynénk 
Dániából való. 0 Daniának oktatást ad, miként kelljen a hoz-
zá csatolt német herczegséget kormányozni. Es lia Holstein he-
lyett Irlandot teszszük, reánk illik legjobban ministerünknek 
szava. Például levelének kezdetén igy szól: „A közingerültség 
lecsillapítására leghasznosabb módszer, ha Holsteint (Irlan-
dot) függetlenné teszszük. Neki saját követek háza lesz, s a 
nemzet itt lesz képviselve, nem pedig Koppenhágában (Lon-
donban). A közköltségek igy igazságosabb arányban osztat-
nának föl Dania (Britannia) és Holstein (Irland) között." 
Mily szép tanácsokat tudnak adni ezen ministerek másoknak, 
a mit maguk soha nem követnek ! Mily igazságosak tudnak 
lenni más idegen népek iránt , otthon pedig méltánytalan-
kodnak. — Halottak napján Irlandban szivemelő s vigasztaló 
szertartás volt. Conway Péter atya az ős rossi vagy ruslelai 
apátság szétrombolt templomának düledékei között még fön-
álló oltáron mutatta be a halottakért a szent mise-áldozatot. 

* ) Ezt és a csudákat illetőleg méltó társra akadt nálunk B. Mór-
ban , ki szintén tagadja Mózses „czimszerüségét." Az authentiáról oly 
elméletet állit fö l , melyet a szent-irás iránti hitének megismerésére 
nézve czélszerii leend t. olvasóinkkal is megismertetni. 

Az áldozó pap és a nép az ég alatt volt ; de a kath. nép , ki-
vált szeraf. sz. Ferencz liai, örömmel fogják megtudni, hogy 
egyik ős kolostoruknak templomában, az üldözés vandalis-
musa után újra mutattatott be az engesztelő áldozat a Ma-
gasságbelinek. Midőn a szerzetes házak elnyomattak s alap-
jaikból földulattak, a rossi apátság kolostorát Saint-George 
nevü gróf mentette meg egy kis csellel. Megtudván, hogy a 
királyi biztos jön az apátság kincseinek lezárolására és az 
épület lerombolására, tanácsolta a szerzeteseknek, hogy a 
mennyi szövő széket és más kézi gépet csak kölcsönözhetnek, 
mind a kolostorba hordják. A vidék szövésből él t , könnyű 
volt tehát kendert , vásznat, fonalat szerezni, és a kolostor-
nak minden szobáiban szövő-gépeket fölállítani ; a nép, mivel 
még az iuség, a szükség nem volt oly nagy , könnyen nélkü-
lözhette ezeket. A királyi biztos megérkezvén, a gróf őt sa-
ját kastélyába meghívta, néhány napig elfoglalta, hogy a 
szerzetesek annál könnyebben hozhassanak mindent rendbe. 
Midőn pedig a királyi biztos előmutatta volna a király paran-
csolatját , hogy a rossi apátság földulására vagyon kiküldve, 
a gróf színlegesen csodálkozott, hogy oly apátságról beszél, 
miután ezen apátság már nem kolostor, hanem szövő-gyár, 
a melyről a királyi biztos a hely szinén meggyőződhetik. Oda 
ment a biztos, s látta, hogy ott dolgos nép foglalkozik, és ki-
állította a biztossági levelet, hogy az épület össze nem dön-
tetik; csak hogy az épület Clauricarde gróf tulajdona lesz, a 
ki protestáns le t t ; Saint-George gróf pedig, a ki katholikus 
volt, a földeket fogja birni. A biztos elmenetele után az atyák 
visszajöttek, öltözetjeiket visszavették, de soká még sem 
maradhattak, mivel a tizedtől megfosztva, nem élhettek a 
prot. nép között. A helyiség sirbolttá alakittatott, később 
abbahagyatott, a falak düledeztek, az idő romboló ereje alatt 
enyésztek. Ezen romokat most sz. Ferencz íiai visszavásárol-
ták, s annyi évek után a, szent mise-áldozat most először 
mutattatott be az elpusztult szent helyen. 

TURIN. (Folytatás.) Rattazzi Parisból hazatérve, de-
cember 4-én megtámadta Ricasoli eljárását a romai ügy-
ben , kijelentvén, hogy a franczia császár Romát át akarja 
adni az olasz forradalomnak , mihelyest erre a kedvező idő 
elérkezik. „Francziaországnak semmi érdeke nincs seregeit 
Romában tar tani , sőt legnagyobb érdeke , hogy azokat on-
nan haza vigye. A nemzeti egység lehetetlen, meddig Roma 
nem lesz szabad. Az én nézetem szerént Francziaországnak 
legerősebb óhajtása, hogy a seregeket haza vihesse. Ezt két 
tény bizonyítja. Az első a non-interventio, a másik Italiának 
elismerése. Uraim ! Kérem, ha a franczia kormány nem akar-
ná Italia egységesítését, elismerte volna-e ezt? Nem tehet-
te-e az t , mit a többi hatalmasságok tesznek ? Öt semmi sem 
kényszeritette , hogy Italiát elismerje. S jegyezzük meg jól, 
hogy Francziaország Italiát akkor ismerte e l , midőn a par-
lament már Romát fővárosul kimondta; az elismerés tehát 
Romát is, mint fővárost magában foglalja. Francziaország 
tehát nem csak hogy nem akadályoz minket Romának bir-
tokában, sőt akarja, hogy mihamarább Romát átadhassa. 
Azon benyomások, melyeket Parisban hallott nyilatkozatok-
ból merítettem , a kormányférfiak nézeteit egybevetve, en-
gemet megerősítenek azon véleményben, hogy Romát miha-
marább átadják" ')• Ma már világosan lát juk, mennyire csa-

' ) Atti uff. 3 4 1 . és 3 4 2 . sz. 1 3 2 0 . I. 
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latkozott Rattazzi, és megcsalatott a forradalmi gyűlés is, 
mivel ma Drouyn kinyilatkoztatja, hogy a seregeket Fran-
cziaországnak ezredéves érdekei tartják Romában, s Romá-
ról , mint Italiának fővárosáról gondolni sem lehet , s végre, 
hogy Francziaország távolról sem adott reményt a turini 
kormánynak, mintha Romát átadná neki valaha. Rattazzi 
Parisba utazott , hogy a forradalmi titkos társulatok vezérei-
vel összeesküdjék , mi módon mehessen be Romába a forra-
dalom. Visszatért Turinba, lett ministerelnök, ő csalódott, 
és hiu reményekkel csalogatta az olasz forradalmi conspira-
tionak házát , a követek üléseit. — A követek közül különös 
figyelmet érdemelnek némely vallomások és fölfedezések. So-
kat beszélnek a szavazatokról, melyek által a bolognai nép a 
pápai kormány ellen gyűlöletét, s a turini kormány iránt 
rokonszenvét kimutatta, ugy hogy a legatiok elesése egészen 
a pápai népnek tulajdonitható, mely kiállhatatlanságig gyű-
lölte a papi kormányt. Más részről Curlettinek fölfedezései 
eleget mondtak, hogy a legatiok elvétele a népnek elnyomá-
sa volt, s a bolognai népnek eszébe sem jutott elszakadni a 
pápai államtól, hanem az egész dolog a piemonti factionak 
tulajdonitható, mely erőszakot tet t a népen. De ezen fölfe-
dezés , habár a történet előtt mint igaz vallomás fog állani, 
mivel Curletti Cavournak ágense volt Emiliában és Bologná-
ban , ma még nem sokat nyom. Hanem ha ezt maga Pepoli 
mondja, hogy a turini kormány segítsége nélkül Bologna so-
ha nem csatoltathatott volna Piemonthoz, hogy ezen anne-
xio Rattazzi kormányának a müve, és igy dicsősége, akkor 
minden kétség megszűnik. Rattazzi vádoltatott , hogy Italiá-
nak egységesítését komolyan nem akarta ; a védelem tehát 
csak igy történhetet t , ha bevitattatik, mily sokat tet t ő az 
egységesítésre. Ezen tetteket sokan tudták a követek közül, 
nem is komolyan vádolták ők erről Rattazzi t , hanem a mely 
ebet meg akarnak ölni, veszett nevét költik ; Rattazzi ellen 
kellett valamit fölhozni, mivel bukását elhatározták előre. Ez 
adott alkalmat Pepolinak, hogy a kétségbeesettnek indulat-
viharával visszatorolja a vádat oly tények elsorolásával, me-
lyek tudva voltak, de az utókornak még föl nem jegyeztet-
tek. Pepoli nov. 22-én szólott, *) megvallja, hogy Bologna 
annexioját létre nem hozhatta volna, ha csak Turinból hatal-
mas segélyt nem kapott volna (potenti ajuti) , hogy III. Na-
poleon őt biztositá, miszerént mig Bolognában fog az annexio 
érdekében működni, non-interventioval fogja Austria ellen 
védelmezni, s hogy Turinból oly bátor segedelmet kapott e 
végre, miszerént e nélkül az egységesités ellenségeit meg 
nem zabolázhatta volna. Az egész dolog egyszerű. A bolognai 
nép a pápának hü népe volt : a piemonti factio Bolognában 
forradalmat nem gyújthatot t ; saját ügynökeit kellett oda 
küldeni ; ezeket Napoleon által Austria ellen biztosittatni, so-
kakat a bolognai népből pénzzel megvesztegetni, a többit 
fegyveres erővei elnyomni. Pénz tehá t , és katonai erő, mely 
Pepolinak Turinból 1860-ban Bolognába küldetett , volt a 
hatalmas segély; mind a kettőt Rattazzi ministerelnök küldte, 
neki tehát az annexioban nagy érdeme van, mivel az első an-
nexio, a többinek egyengetett u t j a , Rattazzi által történt 
meg. Most már mondják még, hogy Emiliának népe szaba-
don csatlakozott Piemonthoz, szabadon vetette el a pápai fe-

1 ) Atti uff. n. 9 0 6 . p. 3 5 2 3 . 

jedelemség igáját ; Pepolinak nyilatkozata meghazudtolja 
őket, s örökre fogja bizonyítani, hogy Napoleon engedélye 
és a piemonti kormány erőszakoskodása szakította el Bo-
lognát a pápai engedelmességtől. (Folyt, köv.) 

KÖZÉP-AFRIKA. A missionariusokat, kik m. é. januar 
végével Chartumból Szent-Kereszt felé vették ut jukat , szo-
morú sors érte. A provicariusnak és több tagoknak halála, az 
életben maradottak egy részének visszatérte, a gyakori be-
tegségek , és a sok fáradság- meg költséghez képesti sikerre 
való aránytalan kilátás azt sejtették , hogy az egész missio 
meg fog bukni Azonban a legújabb tudósitások szerént mind 
a bécsi Mária-egylet mind a szent-ferenczieknek généra-
lisa Romában elhatározá a missionak föntartását. Közöljük 
erre nézve Sonnweber Lázár missíonariusnak tudósitását, 
mely kiegészités gyanánt szolgál a már múltkor közlöttek-
hez: „ S e h e l i a i , oct. 9-én 1862. Januar 30-án estve felé 
elindultunk Chartumból, minekutána mind az 5 h a j ó , me-
lyek ez útra voltak szánva, szükséges és elegendő eleséggel, 
s más tárgyakkal megrakattak. A missioba fölvett és a fehér 
folyón velünk vitorlázó gyermekeknek száma 23 fiúból és 5 
leánykából állott, kik mindegyik hajóra el valának osztva. 
Sok fáradságba került ezen gyermekek fölvétele Chartum-
ban, minthogy azok legnagyobb része rabszolga gyanánt tar-
tatott a törökök és arabok házaiban, ezek pedig nem igen szí-
vesen bocsátották el őket. Már az ut kezdetén volt egy pár 
betegünk, fr. Othmár Salzburgból és fr. József Görzből, ki-
ket már elutazásunk előtt jóval heves láz fogott e l , és kény-
telenek voltak ily állapotban megkezdeni az u ta t ! Hajózá-
sunk első napján igen kedvezett a szél; ezután azonban több 
igen viharos nap volt ellenkező széllel, mely haladásunkat 
igen gátolta. Betegjeink állapotja szemlátomást rosszabbult, 
és fr. Othmár januar 31-én meghalt. Februar 2-án a missio 
minden hajói Watscheli elé jutot tak, hol egyik hajónkat, 
melybe igen sok viz hatolt , ki kelle javitani. Ezen munka fél 
napot vett igénybe, ezen kívül az élelemnek és a hajóra ra-
kott tárgyaknak egy része átázott, miért is ezen idő alatt 
száritás okáért kirakatott. Febr. 4-én tovább mentünk, mi-
nekutána a proviearius a matrózok számára 5 darab ökröt 
vett volna a közönséges áron, tudnillik 5 talléron. Néhány 
napi utazás után Kack helységhez jutottunk. Ez az utolsó a 
fehér folyónál, hol még vert pénz van , azonban rézért vagy 
üveggyöngyökért már itt is lehet különféle tárgyakat becse-
rélni. Febr. 4-én magam is megbetegedtem. Oka és kezdete 
az volt, hogy a konyhában levén elfoglalva igen sokat kelle 
kiállanom az éjszaki szél miatt , mely a tüzet és füstöt foly-
tonosan a képemre hajtotta , ezenkívül még a nap hőségét is 
kelle tűrnöm. Ennek következtében láz rohant meg, mely 
majdnem halálomat okozta, és kétszer vettem föl a haldók-
lók szentségét. Mig Sudanban voltam, nem üdülhettem föl; 
de mióta Schellalban vagyok, jobban érzem magam E közben 
a hajózás szerencsésen folytattatott egész a schelluki tar-
tományig, és semmi szerencsétlenség nem történt. Minek-
előtte azonban ide érkeztünk volna, a láz egy laicus frátert 
annyira megragadott , hogy 24 óra alatt meghalt. Az utazás 
különben kellemes volt; a tájék igen regényes és változatos; 
különösen megemlitendők a Nilus mindkét partján elnyúló 
őserdők, melyek hemzsegnek az állatoktól, majmokat, kígyó-
kat és madarakat a legkülönbözőbb fajból láttunk. (Folyt, köv.) 
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PEST, jan. 9-én. F a r k a s Imre, fehérvári püspök ő 

mlga a jogászokat segélyző egyletnek 10 frtot méltóztatott 
adományozni. 

— A nyitra-egyliázmegyei, 1863-ik évre kiadott névtár 
szerént a mostani püspök ő mlga65-ik a főpásztorok sorában. 
Valóságos kanonokság van 10; tiszteletbeli 6; főesperesség 
4 ; esperesi kerület 22; plébánia 145; káplánság 95; káplán 
összesen 65 ; növendékpap 54 ; az összes clerus száma 248, 
kik közül 210 foglalkozik a lelkipásztorkodással. A kegyurak 
közül a nyitrai püspöknek vau 9 plébániája ; Eszterházy her-
czegnek 12; b. Sina Simonnak 17; a vallás- és iskola-alapit-
ványnak 43. Lélekszám: 275,412; kath. tanuló 16,698. 

— A kegyes tanitórend, melynek kormányzója P u r g -
s t a 11 e r kai. József, 198 áldozárt, 78 növendéket, 17 ujoncz-
növendéket és 1 rendtársat számlál. Ház van 27. Az 186 ]/2-ki 
tanévben közoktatásban részesültek 6221 en; 248-al többen, 
mint az előbbi évben. A rendből 1862. évben meghaltak 9-en. 

— B u n y i t a i Vincze , nagy váradmegyei áldozár „I f-
j u s á g i o l v a s m á n y o k " czimü irodalmi vállalatot indit 
meg. Előfizetési ár az első kötetre, mely még martius-hóban 
fog szétküldetni, 1 a é. frt. Bővebben a mai számunkhoz mel-
lékelt előfizetési fölhívás szól. 

— Az osztrák zarándok-liáz Jeruzsálemben világi pa-
pok vezetésére fog bízatni ; minek következtében az osztrák 
koronatartományokból legalább két egyén fog alkalmaztatni, 
kik németül és magyarul, vagy valamely szláv nyelvet tud-
nak , és illető főpásztoruktól az alkalmaztatásra engedélyt 
nyernek. A kinevezés , mely 2 évre történik, a bécsi érsektől 
függ. Kötelességük a zarándok-ház vezetése , az isteni-szol-
gálatnak végzése a házi kápolnában , a szentségek kiszolgál-
tatása a zarándokoknak és az osztrák consulatusi személyzet-
nek. Az oda- és visszautazás költségein kívül van tisztessé-
gesen bebutorozott lakásuk, szabad élelmezés, szolgálat, fű-
tés , és ezenfölül 500 frt. ezüstben. Ha ki tovább óhajtana ott 
maradni, püspöke beleegyeztével ez szabadságában áll. 

— Nem rég hunyt el Löwenben dr. M ö l l e r Miklós. 
O született protestáns volt ; kitüntetvén magát a Schelling-
féle bölcselemben, Tick költőnek sikerült őt a kath. egyház-
nak megnyerni; mint ilyen jeles müvet irt Scotus Erigenáról, 
és több értekezletet a bölcsészet viszonyáról a keresztény-
séghez. Magánélete példány volt F i a , Möller János, a lö-
weni egyetemben történelem tanára, ki az aacheni nagy-
gyűlésen igen kitűnt, és tudományosságát történelmi müvé-
ben mutatja be. 

— Portiéiban Nápoly mellett ismét fölmerült az eset, 
hogy egy italianissimo gyermekét Garibaldira akarta keresz-
teltetni. A plebánus vonakodván ezt tenni, a dühös pisztolyt 
szegzett mellére ; de a merényt még sem merte véghezvinni, 
hanem föladta a vonakodó papot az általános helyettesnek, 
kinek sikerült a dühöngőt lecsillapítani. 

— Dr Faucher, magántanító a boroszlói egyetemnél, 
az egyetemi kisebb teremben progressista fölolvasásokat tart, 
melyek egyikében azzal mulattatta hallgatóit, hogy a kath. 
egyház a középkorban koldus népeket nevelt föl, bizony-
ság erre nézve ma is a spanyol és olasz kath. nemzet. — Ez 
nem oly sértés, minőt tán az illető ur az egyháznak okozni 
akart ; a középkorban az egyház a szegény nemzeteket nagy-
gyá nevelte föl; a mostani vallástalanság pedig a gazdagokat 
teszi tönkre. De a hölgyek megtapsolták a vélt csapást, ez 
által bebizonyítván, hogy ők is túl vannak már a k ö z é p -
k o r o n , hol hanyatlani kezd minden. 

— A schweizi „Kirchenzeitung" a következő két ese-
tet közli: 1862-i dec. 2-án Oswald tanácsnok a baseli nagy-
tanács elé azon javaslattal lépet t , hogy engedtetnék meg a 
katholikusoknak a harangok használata. Azonban a polgár-

mester fölhozta, hogy 1822-ki rendelet szerént (melyet pedig 
az 1848-i szövetségalkotmány megszüntetett !) a katholikusok-
nak Baselben meg van tiltva a harangozás, mi mellett meg is 
maradt a tanács. — Ugyancsak f é. nov. 20-án Scherer ta-
nácsos a solothurni közgyűléshez azon kérelemmel járult, 
hogy jelöltetnék ki Solothurnban protestáns templom épí-
tésére hely, és engedtessék meg a harangok használata is. A 
kérelmet a kath. polgárok egyhangúlag elfogadták. 

— Greenwichben mult évi nov. 23-án az irlandiak nagy 
tüntetést szándékoztak tenni a pápa részére. Hevesebb föl-
lépésektől lehetvén tar tani , a kitűzött helyre vonuló rop-
pant tömeg elé 5 pap állott, kik barátságos szavaik által a 
szándéklott tüntetésről lebeszélték a lelkesült sokaságot. 

— A turini ministerium Nápolyban a papnövendékek 
nevelésébe is be akar avatkozni ; mire nézve első próbát tet t 
az által, hogy rendeletet bocsátott ki az iskolakönyvek és a 
tanmódszer körül. Azonban a tartomány főpásztori kara, 17 
érsek és 51 püspök, erélyes óvást tett ezen kísérlet ellen, és 
kinyilatkoztatta, hogy ha a tridenti zsinat ellenére a püspö-
kök fölügyelete alól kivétetnének a papnöveldék, ők az ál-
lamnöveldék, kivált seminariumok növendékeit nem fogják 
fölszentelhetni. Azon gyanút, mintha a növeldékben kormány-
ellenes elvek taníttatnának, egyszerűen visszautasítja a püs-
pöki kar. 

— Az amerikai egyesült államok elnöke szigorú rende-
letet bocsátott ki a vasárnap megszentelésére nézve különö-
sen a hedseregnél, és idézi Waschington szavait, melyeket ez 
1776-ban monda , igy szólván : A nyomor napjaiban a férfiak 
eléggé elfoglalhatják magukat Istennek és a hazának szolgá-
latjában, hogy erkölcstelenségre ne vetemedjenek. — Inti egy-
szersmind az illetőket, hogy ne veszélyeztessék a reájuk bízott 
ügyet a Legmagasabbnak káromlása vagy napjának megszent-
ségtelenitése által; és azon reményt táplálja, hogy minden 
tiszt és közlegény ugy fog élni, mint keresztény katonához 
illik, ki hazájának legszentebb szabadalmait és jogait vé-
delmezi. 

—- Baudins a következő érdekes adatokkal szolgál az 
öngyilkosságról Europa különféle államaiból a lefolyt évben : 
Belgiumban egy millió lakosra esett 57 öngyilkosság; Svéd-
honban 67 ; Angolországban 86 ; Francziaországban 100 ; Po-
roszországban 108 ; Szászországban 204 ; Schweizban 265 ; 
Daniában 288. Az öngyilkosság nemére nézve megjegyzi, hogy 
a scandinavi és német népfajoknál a fölakasztás leggyakoribb, 
méreg a svédeknél, az agyonlövés a francziáknál. 

—• Azon inefiabilis ur , ki azt mondá, hogy mi nem tu-
dunk mivelt emberhez illőleg polemizálni, lapjának ugyan-
azon számában Szász Domonkos ellen polemizál, és ellenfelét 
ezen és hasonló bókokkal halmozza el: „Sok dolgot lá t , kriti-
kus barátom, ugy veszem észre szükségtelennek, a mit más 
é r t e l m e s ember nagyon is szükségesnek tart" ; — „quod 
licet Jovi" etc. „a hegedüjátszókat 3 osztályba sorozta Solo-
mon Az első osztályba tartoznak, a kik épen nem tudnak 
játszani Ha a theologusokra nézve szinte három olyan 
osztály állíttatnék föl, gondolkodóba esném , nem kell-e kri-
tikus barátommal az első osztálynál megállapodnom" stb. — 
Ily tudatlan ellenfél természetesen nem érdemel egyebet, 
mint ledorongolást. 

K u n - S z e n t - M i k l ó s r a : Az agg és világtalan költőnek 
forró köszönet a tiszteletünkre beküldött chronosliconért ! 

Kegyes adományok: 
Ö szentsége része're ft. A n d r á s i István, károly-fehe'rvári éneklő-

kanonok ö nsga . . • • • • • 3 0 frt. 
A Szent-István-Társulatnak fölsegélésére ugyanaz . . 2 0 „ 
Técsröl egy valaki a Lipót-templomra . . . . 5 „ 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JAN0S. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, januar 14-én. 4 . I. Félév. 1863. 

TARTALOM: Lelkipásztorkodás!tárgyalások. (Vége.) 
— A pest-lipótvárosi basilika. (Vége.) — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Lclkipásztorkodási tárgyalások. 
(Vége.) 

3) Es ezzel azon ponthoz jutánk : hogyan lehet 
biztosan haladni az ujitás, átalakitás nagy müvében? 
— Salezi sz. Ferenczet igen gyakorta használták re-
formok behozatalára; az ő e tekintetbeni modora: 
szelid tevékenység s ólomléptekkeli előhaladás. Ezen, 
általa nagyjelentőségűnek hitt tételt tartván szem 
előtt: „Szépen, lassan kell sietni." „Lépésről lépésre", 
szokta mondani. Azt akará, hogy nyomról nyomra 
nyerjük a tért , s gyakorta ismétlé a bölcs ezen sza-
vait: „Az igazak ösvénye hasonló a tiszta hajnal vilá-
gához, mely mindinkább növekedik, miglen fényes 
nappá válik." (Példabesz. 4 , 18.) Ha a lelkipásztor, 
ki egy községbe csak most érkezett, nagymérvű és 
gyors reformokat akarna tenni, eljárása azért sem 
lenne eszélyes, mivel a szükségeket és hiányokat 
még tökéletesen nem ismeri, s igen könnyen azon 
veszélyes helyzetbe jöhetne, hogy behozott ujitásait 
maga változtassa meg. Igaz, hogy mindenhol ugyan-
azon eszménykép van, mely szerént minden hü lelki-
pásztor a gondviselésére bizott nyájat nevelni akarja; 
de ezen eszménykép elérésére nem mindenütt ugyan-
azon eszközök használhatók. Ha a hadvezér bizonyos 
vár elfoglalására a legalkalmasabb tervet késziti, csak-
is a kérdéses erősség, s nem minden erősségek bevé-
telére alkalmazható az. S lenne az a legbiztosabban 
czélhoz vezető, azért a kivitelnél, a körülményekhez 
képest, maga a szerző teend abban gyakorta változ-
tatást. — Es ha a lelkipásztor nem kiméit semmi fá-
radságot, hogy községének lelki szükségeit lehetőleg 
fölfedezze, a hiányok pótlásában ismét salezi sz. Fe-
renczczel tartand, ki mindenekben „keveset, és jól" 
akart ; hiszen ugyanez az isteni kegyelem ut ja , mely 
az embert lépésről lépésre vezeti a keresztény töké-
letességre. A jó nem oly könnyen terjed, mint a mily 

rögtön ébred és terjed a lángbuzgalom, nehezen ver 
erős, szilárd gyökeret a szivekben; de meg a túlter-
helés a lelki dolgokban is hátrányos, azért az eszé-
lyes buzgalom megeléglendi, ha előbb valami keve-
set, de jót hozott be , és hű ápolását s szorgalmát en-
nek szentelendi mindaddig, mig az némileg is meg-
honosult a keblekben. I ly méltányos eljárás mellett 
sokkal készebb s engedékenyebb szivekre találan-
dunk, mint ha egyszerre, nyakra-főre mindent kivá-
nunk. Ily méltányos követelésekből azután'elvégre 
mindenki belátandja, hogy a lelkipásztort, messze 
minden személyes érdek- vagy indulattól, egyedül a 
reformjai s hivei iránti szeretet vezérlé, azon szere-
tet , mely türelmes és elnéző ; azon szeretet, mely 
túlzásokban soha nincs. 

4) A valódi haladás, mondja tovább salezi sz. 
Ferencz, a kicsinyektől a nagyobbakra, a kevéstől a 
többre megy át. Mily ügyetlen gyóntató-atya lenne 
az, ki lelki gyermekének, mely bűnei fölötti bána-
tában hosszas megátalkodás után mint vezeklő elő-
ször térdel lábainál, mindjárt ez alkalommal a leg-
főbb tökéletességről tartana oktatást, s annak eléré-
sére czélzó szabályok megtartására kötelezné azt; i ly 
modorral bizonyára az ellenkezőt érné el. Épen ily 
ügyetlen- s eszélytelenül cselekednék a lelkipásztor, 
ki újításainál a legnagyobbakon kezdené. Lehetetlen, 
hogy jó legyen aratásunk, ha a magot előbb kellően 
munkált földbe, s jól nem vetjük el. „Maga az Isten, 
— ugy mond salezi sz. Ferencz — kinek nincs időre 
szüksége, hogy a dolgokat tökéletességre vigye, nem 
tekintve szent czéljainak elérésében erőteljes haladá-
sát, oly kegyesen és szelíden jár el, hogy alig vesz-
szük észre, hogy halad." Ha például a lelkipásztor 
tudomására j u t , hogy községében a hívek ritkán já-
rulnak a poenitentiatartás- és Oltári-szentséghez, bi-
zonyára igen eszély telen lenne, ha azt rendelné, hogy 
havonként keilend azokhoz járulniok. E rendeletet, 
ha még oly szigorú lenne is az, nagyon kevesen tar-
tanák meg, habár nem rosszakarat- vagy ellenkezési 
lélekből is, hanem mert ily rendelkezés előttük ed-
dig szokatlan, s e szokás, habár hibájuk nélkül is, 
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egészen ismeretlen volt. Az eszélyes lelkipásztor kez-
detben eléglendi, ha folytonosan használt szelid in-
telmei és tanitásai által, az eddigi hanyagsághoz mér-
ve , a szentségekbeni gyakoribb részesülésnek csak 
egynémelyiket is megnyerhetett , ugy hogy lassacs-
kán a kevesek után többeket is nyervén meg, elvégre 
mindnyájan, a nélkül hogy legkisebb erőszakot érez-
nének, az emiitett, vagy bármely jó szokást saját-
jukká teendik. 

5) Épen oly eszélytelen lenne a buzgalom, mely 
újítását nagy zaj- és sok lármával akarná behozni. 
Nincs is ott a papi alázatosságnak semmi nyoma, ha 
a régieket nagy zajjal halomra döntjük, s ugy tün-
tetjük föl magunkat, mintha egyedül mi volnánk 
arra kiszemelve, hogy hirdessük az Urnák örömnap-
jait. De meg igen könnyen nevetségessé is válunk, 
ha az újításokat nagy szóval és fönnen hirdetjük, s 
miután a hegyek vajúdtak, egy kisszerű egérke lesz 
az eredmény. — Az eszélyes buzgalom inkább arra 
törekszik, hogy a mint lehet, szelíden és csendesség-
ben az utakat egyengesse, az ösvényeket egyenlővé 
tegye, még pedig u g y , hogy az illetők azt higyjék, 
hogy minden mintegy természetszerűleg jött létre, s 
ők önmaguktól, mintegy önkénytelenül léptek az uj 
ösvényre. A puszta vezényszóval nem sokra megyünk, 
inkább azon kell igyekeznünk, hogy fölébreszszük 
az emberekben az önbizalmat, hogy ők maguktól tér-
tek a jobb út ra ; azért a pap marad a cselekvés ura, 
csakhogy azt a hívekkel minden lépten-nyomon ne 
éreztesse. Ez nem csalódás, hanem eszélyesség. 

6) Régi tapasztalaton nyugvó elv, hogy az újí-
tásoknál a főnállókból azt, mi épen nem veszélyes és 
vétkes, el ne hagyjuk a nélkül, hogy helyette va-
lami jobbat ne hoznánk be, mert nagyon könnyen 
meglehet, hogy idővel a kiküszöbölthez térünk visz-
sza, s ez által természetesen a bizalmatlanságot, s 
gyakran a fejességet mozdítjuk elő. Igy például a 
tánczot, és egyéb közös mulatságokat magukban vé-
ve nem mondhatjuk épen rossznak s kárhoztatandó-
nak ; minthogy azonban a mai tánczoló s élvezethaj-
hászó korban az könnyen bűnre szolgáltathat alkal-
mat , sok buzgó lelkipásztor a gondviselésére bízotta-
ka t , kivált a fiatalságot, ez összejöhetési alkalmaktól 
egészen, vagy legalább nagy részben eltiltá. — Né-
zetem szerént e tilalom csak akkor lehet üdvös, ha 
az illetőknek szükséges kárpótlásul valami hasonló 
értékű, vagy az emlitettnél kedvesebb mulatságra 
nyujtatik alkalom. De minthogy ez sok helyütt nem 
történik s a puszta tilalomra szorítkoznak, sokszor 
tapasztalható, hogy e tilalom nem igen tiszteltetett, 

s a különben tán elég oknál fogva megtiltott élvezet 
utáni vágy újból fölébredett. Nitimur in vetitum. 
Azonban ha azt hiszszük, hogy csakugyan valami 
jobbat találtunk föl, akkor is elvünk legyen, hogy: 
„szépen, lassan siessünk", s jól meggondoljuk, vall-
jon e jobb a fönálló körülményekhez alkalmatos-e, s 
valljon legalább némileg remélhetjük-e, hogy a ré-
git ez ujabbal háttérbe szoritandjuk ? Ily esetekben 
őszinte keblű sorsosokkali tanácskozás igen ajánlható. 

7) Midőn egykor salezi sz. Ferencztől kérdezék: 
valljon a mezitlábjárást, mit egyik kolostorban be-
hozni akartak, helyesli-e? igy válaszolt: „Ugyan mi-
ért nem hagynók eltakarva a lábakat? A javítást nem 
a lábnál, hanem a főnél kell kezdeni." Épen igy fog 
cselekedni az eszélyes lelkipásztor; a legszüksége-
sebbnél kezdendi meg újításait, a következmények 
önmaguktól tünendnek föl. lia veszélyes sebeket ta-
lált , akkor a tapaszok alkalmazása nem használ töb-
bé , metszeni és égetni kell. Igaz, hogy a héj a bél-
hez tartozik; de mit ér a héj bél nélkül? Igy adott 
egykor egy lelkipásztor hivei között sok viszatet-
szésre alkalmat, midőn javadalmát elfoglalván, azon-
nal az isteni-tiszteletet hirdető harangozásokra nézve 
uj rendet hozott be; mig arról egészen megfelejtkezni 
látszaték, hogy az egyház parancsainak igen sok 
lelkismeretlen árulója s megvetője van, kik az isteni-
tiszteletre hívó harangozásra, sem a régi, sem az uj 
rendet illetőleg mit-sem adnak. Hiszen a harangozás 
nem fődolog ! — A gyónók közötti rend igen szép, s 
bizonyára a rendezett egyházi fegyelemhez tartozik; 
de előbb arról kell gondoskodni, oda kell hatni, hogy 
a hivek gyónni jöjjenek, s gyakran jöjjenek, azután 
könnyű lesz a rendet is behozni. Azért minden ujitás 
belülről, a lélekbeni megújulástól kifelé menjen. 

8) Ha áldással, és üdvösen akar a lelkipásztor 
ujitásokat behozni, mindenek előtt szükséges, hogy 
Isten szive szerént megujulva legyen ő maga. Da in-
crementum Deus ! T.— 

A pest-lipótvárosi basilika. 
(Vege.) 

Hol van templom, tán a be nem végzett kölni domot 
kivéve, melyen némi stylhibát vagy következetlenséget ész-
revenni ne lehetne ? Olvassuk csak , mennyi metamorphosi-
son kellett a romai templomnak Bramante, Raphael, Peruzzi, 
Sangallo alatt végigmennie, mig a nagy és merész Michel-
Angelo vezetésére bizatott ; hogy ne említsük a milanói vi-
lágcsodát , a domot, melyen annyi nagyobb és apróbb követ-
kezetlenség terül el , hogy Lübke tanár Burchardt szavait 
idézi, melyeket mi a nyájas olvasó kedveért ide igtatunk : 
„Der Dom von Mailand ist eine lehrreiche Probe, wenn man 
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einen künstlerischen unci einen phantastischen Eindruck 
will von einander scheiden lernen. Der letztere ist hier un-
geheuer: ein durchsichtiges Marmorgebirge, prachtvoll bei 
Tage und fabelhaft bei Mondschein, aussen und innen voller 
Sculpturen und Glasgemälde, und verknüpft mit Er innerun-
gen aller Art — ein G a n z e s , d e r g l e i c h e n d i e W e l t 
k e i n z w e i t e s a u f w e i s t . Wer aber in den Formen einen 
ewigen Gehalt sucht und weiss, welche Entwürfe unvollen-
det blieben, während der Dom von Mailand mit riesigen Mit-
teln vollendet (?) wurde, der wird dieses Gebäude ohne 
Schmerz nicht ansehen können. 

Hát sz. Márk temploma nem csudálatos egyveleg-e ? 
és Longhena Maria della Salute-je minden formahiány nél-
kül volna? 

Ha ily épületek nem hiánynélküliek, miért vagyunk 
oly tulszigoruak az épülésnek indult lipótvárosi templom 
iránt ? Igaz, hogy az apsist félkörben bekeritő sekrestyeépü-
let , a hosszú ablakok fölött a gömbölyűek, igen erődszerü 
benyomást tesznek, de ez enyhülni fog, lia a szobrok elhe-
lyeztetnek, a tornyok kiemelkednek, s a kúp a felhőkbe tör ! 

Függeszszük föl mindaddig Ítéletünket, mig épületünk 
nemes arányában bevégezve áll előttünk. Egy-két hét múlva, 
ha majd az állványok leszedetnek, egyszerű szépségében látni 
fogjuk az egész déli főfalát. — Azon philisterekkel pedig, 
kik mindég csak azt károgat ják, hogy a lipótvárosi templom 
fölötte nagy , szóba sem állunk, miután még ennek fölépülté-
vel sem képesek a pesti templomok a kath. hivek egy ötöd-
részét is öblükbe fölvenni. 

Különben ha nem is vallásos érzületből, legalább hon-
íi-müvészeink iránti tekintetből iparkodnunk kellene a lipót-
városi basilikát mielőbb kiépíteni. Giotto, Philippo és Phi-
lippíno Lippi, Michel-Angelo nem a templomok falait válasz-
ták-e művészetük szinhelyeül? A nagy Tintoretto mennyit 
időzött St. Rocco iskolájában, és Paulo Veronese sz. Sebes-
tyén templomában ? Menjünk csak Münchenbe, hol egy ki-
rály, ki fején nem csak a hatalom arany-koronáját, hanem a 
művészet örökzöld babérját viselte , három évtized alatt egy 
u j Athént varázsolt elő. Mint emelt templomot templomra, 
hogy művészei Gärtner, Ohlmüller, Ziebland, Cornelius, Zim-
mermann , Hesz , Schraudolph , Schwanthaler és mások mun-
kássági mezőt nyerjenek. Igy lettek az Auer-kirclie, a Mind-
szentek udvari kápolnája, sz. Lajos temploma, és sz. Bonifácz 
basilikája valódi keresztény muzeumokká. 

Ily fejedelem megérdemelte, hogy Bajorhon művészei 
neki néhány hónap előtt hódolatul nagyszerű érczemléket 
emeltek, s annak talapzatát zöld füzérekkel elözönlötték. 

Tekintsünk be a bécs-alt-lerchenfeldi templomba , hol 
Blaas, Kuppelwieser, Führich és mások versenyezve működ-
tek, és pedig oly kitűnő sikerrel, hogy a müncheniekkeli ösz-
hasonlitásnál mitsem veszthetnek. 

Nem nyujthatna-e az öblös lipótvárosi templom tágas 
küzdtér t , melyen Than, Kovács, Madarász, Wagner és Szé-
kelyi, Izsó és Alexi és egyéb művészeink erejüket megkísért-
hetnék? Ha Fóth lelkes ura egy müvészszentélyt emelt főúri 
székhelyén, miért nem utánozná példáját az összes nemzet, 
metropolisa kebelében? 

Hálátlanok volnánk mindamellett kedves hitfeleink 
iránt, ha el nem ismernők, miszerént jótékony adakozásokkal 

bőven járultak templomunk építéséhez. Pestvárosa közönsége 
mint kegyúr eddig körül-belül 70,000, gr. K á r o l y i István 
10,000 , a B í b o r n o k - p r í m á s 6000 , ő fönsége A 1-
b r e c h t főherczeg 3000, gr. K a r á c s o n y i Guidó 3000, 
b. S i n a Simon, W o d j a n e r Albert , W i e s e r Ferencz, 
az osztrák nemzeti bank 2000, a pesti takarékpénztár 
1500, továbbá K u n s z t .József kalocsai érsek, Ü r m é n y i 
Ferencz koronaőr, néhai gróf S z é c h e n y i István, gr. F e s-
t e t i c h Ágoston, gr. N á d a s d y Lipót , néhai G r o s s Fe-
rencz, E b n e r Fidél, T a r c z a l o v i c s Antal, K u n i g Józs., 
U11 m a n n Móricz, a pesti kereskedelmi társulat, a gőzhajó-
zási társaság, H a m p e 1 Antal , L i s z t Ferencz, K o p p e 1 y 
Fülöp, bold. S e 11 n e r Ferencz, mindegyik 1000 frtal járul-
tak a templom-építéshez, — az ezer forinton alóli adományo-
kat nem említve. — A S z e n t - L á s z l ó - T á r s u l a t alig 
kezdé meg üdvös és jótékony működését, már is 3000 frtal 
támogatta ügyünket, és pedig mindég oly pillanatban, midőn 
a pénz szűkét leginkább éreztük. Szép összeg gyűlt be a jó-
tékony adományokból, de még hány egyházi és világi főúr, 
grófok és herczegek mitsem áldoztak templomunkra ? — De 
bízzunk, adakozó jobbuk még nem rövidült meg. 

Valljuk meg őszintén, hogy mi magyar katholikusok 
nem tudunk elégségesen lelkesülni és összetartani, különben 
templomunkkal is előbbre volnánk. Mi mindég csak attól 
tartunk, hogy tolerantialis jó hírünket ne koczkáztassuk. Na-
gyon hibázunk ! Lehetünk türelmesek, szerethetjük más fele-
kezetű keresztény társainkat, szerethetjük a nem-kereszté-
nyeket is, de azért lelkesülhetnénk saját ügyeink mellett is ; 
tisztelettel kell meghajolnunk ama összetartás és erőkifejtés 
előtt, melylyel protestáns atyánkfiai jogaikat a septemberi 
patens ellenében védelmezték. Mint sürögnek, mint forognak 
egyházi és iskolai ügyeik körül, mint tisztelik és szeretik lel-
készeiket ! Csak imént egy nevezetes község önmagának és 
főpásztorának negyedszázados ünnepét ülte meg , és pedig 
oly fénynyel, a mi több, oly meleg részvéttel és öszhangzó lel-
kesedéssel, hogy a gyülekezet szintoly mértékben tisztelte 
meg magát , mint kitüntette lélekpásztorát. — Pesten nem 
egy katholikus templom jubileumát, nenx egy plebánus ha r -
minczévü, sőt azontúli működésének emlékünnepét leheten-
dett már megtartani, de ily gyengéd figyelem nálunk nincs 
napirenden. 

Összetartás, egymáshozi ragaszkodás, a paphoz szives 
jó haj lam, sokat vihet véghez. Nézzük csak pesti héber pol-
gártársainkat , mily szép templomot emeltek három év alatt, 
— kár hogy eldugva van, s hogy szép tornyait a hordó alakú 
föveg elidomitja ! 

Ha már minden magyarnak, katholikus szintúgy mint 
nem-katholikusnak lelkesülnie kellene a lipótvárosi basilika, 
mint a magyar nemzet leendő egyik főtemploma mellett, leg-
inkább Pestvárosa községének, elnézve a kegyúri kötelemtől 
is, illik törekednie, hogy e templom mielőbb fölépüljön. Soha 
feledni nem fogjuk, miként egy nagy főpap egy diszebéd fö-
lött Pest városára köszöntvén, annak mindinkább növekedő 
jelentőségét, és nagy jövőjét kiemelvén, a hajdankor nagy 
költőjének elragadó szavait idézé : 

„Plioebe sol ! ciirsii nitido diem qui 
Promis et celas , aliiisque et idem 
INasceris , possis nihil Űrbe ma.jus 

Visere Itoma !" 
4* 



A miket a nagy főpap Pestnek óhaj tot t , sőt jóslatként 
elbájoló képben előnkbe állí tott , kegyeletként kőre vésendő, 
s éreztáblára irandó volna. Bár mielőbb valósággá válnék a 
szép kép. Mi is óhaj t juk, hogy a napisten ragyogó szekere 
soha fényesebb, nagyobb és boldogabb város fölött ne robog-
jon odább, mint a milyennek Pestet kivánnók. Miként Cha-
teaubriand egykor Nápoly és Konstantinápoly között pár-
huzamot vonván, megjegyzé , hogy vannak városok, melye-
ket Isten fekvésüknél fogva mint olyakat markírozott, me-
lyeknek nagyokká kell lenniök , — szintúgy Pestet illetőleg 
mondhatnók, hogy fekvése, melyet Salzburg nagyszerű-, de 
sem P r á g a , sem Heidelberg szépségre nézve fölül nem mul, 
a két testvérváros között hömpölygő hatalmas folyam, jobb-
ról a bortermésben gazdag hegyek, balról a végtelen róna, 
melyen a ködös őskor Babylon- és Ninivéje elterülhetne, az 
egész országot egykor hálóként körülfonó vaspályáknak it-
teni csomószerü öszpontosulása, minden — minden nagy jö-
vőre mutat. 

De sok hiányzik még, a mi egy nagy fővárosi kép ki-
egészítéséhez szükséges. 

Pestnek még kevés monumentális épülete van. 
Igaz ugyan , hogy már kedvező jelek mutatkoznak , az 

akadémia palotája , Terpsichore temploma, hol azok mulat-
nak, kiknél a jókedv a bokába szorul, a lipótvárosban emel-
kedő szebbnél szebb házak, a dunapart szép rakhelyei, mind-
ez örvendeztető : de még sok van , a mi a nagyvárosi phi-
siognomiát eltorzítja — a templomok hiánya, s a kevés tor-
nyok minden jobb érzést sértő fedezete. 

Református atyánkfiai, a jószándoku Ferencziek levet-
ték már tornyaikról a rút föveget , de a tekintélyes teréz- és 
józsefvárosi, s a kedvező fekvésű görög templomok s az apá-
czák templomtornya még mindég régi improvisált fedelüket 
viselik. Mind ennek át kell alakulnia , — de a mi legszüksé-
gesebb, a város felső részén csoportuló monoton épületek 
közül a lipótvárosi basílikának kell kiemelkednie. A világhí-
rű lánczhidat kivéve csak is a lipótvárosi templom hatalmas 
kúpja fogja Pestet emelhetni. Miért is a refraint ismételjük, 
hogy mielőbb komolyan hozzá fogjunk az építéshez. 

Ha e sorok irója különösen óhaj t ja , hogy a lipótváro-
si templomépitést illetőleg az ige testté váljék, azon ki sem 
ütközhetik meg. E sorok irója tudja, hogy itttiz-husz év előtt 
lelket és szivet örvendeztető egyházi község virágzott. A 
templom elpusztult, a hivek elköltöztek , s helyüket nem-ke-
resztények foglalták el ; a szegény munkás osztály a pincze-
lakokba, s a vámon kivüli viskókba vonult. Ha az anyaköny-
vekben husz évvel visszamegyünk, oly ragyogó családi ne-
vekre akadunk, hogy Saint-Germain lehetett o t t , hol most 
a lelkész Jeremiaskint énekelhetné: ,,viae Sión lugent, eo 
q u o d n o n s i n t , qui veniant ad solemnitatem." De jó az Is -
ten ! A templom majd fölépül, az elszéledt nyáj visszatér, a 
keresztény község újra alakitja magát, s a legszebb városrész, 
hol a lég tisztább, az élet dúsabb, s a halál gyérebb mint 
másutt, ismét visszanyeri keresztény typusát. 

De siessünk a partra ! 
A pest-lipótvárosi templom csak három külön föltétel 

alatt épülhet föl, lia vagy sorsjáték rendeztetik, vagy a kath. 
hivekre adó vettetik k i , vagy ha országos bizottmány áll az 
épitési ügy élére. 

Az első legegyszerűbb, s (tán) legközelebb vezet czél-
hoz. De ismét aggodalmunkat nyilvánítjuk, hogy tavasz lesz 
— veris praenuncia venit hirundo — s még majd mindég 
tervezünk. Pedig csak három lépés szükséges ő főmagassá-
ga a bibornok, onnét az ország főkanczellára s végre a föl-
séges trón elébe. 

Az apostoli fejedelem, ki figyelmét csak imént is ha-
zánk annyi intézeteire fordította, nem fog késni legmagasb 
pártfogását oly vállalattal éreztetni, mely a vallásos élet 
emelkedésére , és fővárosunk díszére czéloz. 

A forintonként! adakozás czélhoz nem vezet. Mennyi 
jót éreztetett már eddig is templomunkkal a Szent-László-
Társulat , és sajnos, még sem vert gyökeret fővárosunkban, 
noha a részvét havonként 6 krajczárban nyilvánulhatna. 

Az ifjúkori reminiscentiák, melyeket a t. czikkiró oly 
szépen fölemiit, szintén nem nagy sikert fognak fölmutatni. 
Az élet dele elfeledteti velünk a tavaszkori édes emlékeket, 
a sok pap , orvos, ügyvéd, kereskedő , iparos, a mindennapi 
gondok közt könnyen feledi, hogy Pesten kezdé pályáját. 

Mi ez ügyben nem egyhamar szólunk többé. Vajmi szá-
nandó az, ki majdnem csak maga szószolója ügyének, A „Hír-
nök" nagy érdemű szerkesztőjének, s minden ügybarátunk-
nak hálával adózunk. 

Kimondtuk a mit éreztünk, a nélkül, hogy valakit bán-
tani akartunk volna. S ha mégis félreértetünk, elmondhat-
juk : „barbarus hie ego sum, quia non intelligor Ulis." R. J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MERK (Szathmármegye), decemberben 1862. Nagy-

váradra kellene utalni a derék „Sólya"-ként a pseudo-
philantropismusnak a „holt kezek"-et ócsárló hőseit, az 
ottani áldásos intézetek eredetének kifürkészésére ; őket, 
kik az „arany tyúkot" a haza és nép érdekében oly mo-
hón szeretnék megfojtva s koppasztva látni — — öntá-
nyérukon ; adva aztán kárpótlásul a szegények- és szeren-
csétleneknek a „szegények adóját", londoni tápnélküli levest. 
— Gondviselésem engem, mint szegény polgár fiát, fensőbb 
iskolázhatásomra épen oda vezérelt ; sokszor hallván boldog 
emlékű L a j c s á k Ferencz püspök, és több kanonok urak 
kegyeiről említést a szegény tanulók segélyezése iránt. — 
Boldog emlékű T h e s a r o v i c h Gábor kanonok ur házából 
a jogi I. osztályt, az emiitett nagy püspök növeldéjébe jut-
hatván azután innen végezhettem a II. osztályt, majd a 
papnöveldébe vétetvén föl 1840-ben. Láttam a nagy püspök-
nek , az egyház elvitázhatlan szent ügyeért dicsőén viaskodó 
és sokat szenvedett bajnoknak elhunytával a kapuczinus-
atyák zárdája sírboltjába történt levitelénél, a hivő, s jóté-
temények iránt el nem fásult nagy néptömeg között sok sir-
va zokogó hébert is. Ez nem lehetett föltűnő , a hála könyeit 
sirták ezek is, nem levén feledve a nagy püspöknek az 1816-
és 17-ki éhségkor , mint kanonoknak az éhezők előtt nyitva 
állott háza , az 1836-ki nagy kiterjedésű tűzveszély szeren-
csétleneivel minden valláskülönbség nélküli kegyes samari-
tanusi bánása. — Én erősödtem, vigasztalódtam ama hitben, 
melynek már e földön is oly égi terményei vannak, melyet 
lélek- s sziv-odaengedéssel tanulmányozván, 1844-ben mint 
papnövendék Isten szent kegyelmével Váradon be is végez-
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tem. Isten ugy engedte , hogy saját kérelmemre a szatlimári 
megyébe átjöhessek, — édes emlékemet, örök hálámat hozva, 
a siromig megőrzendőket élő s már elhunyt kegyelőim , fe-
ledhetlen elöljáróim , tanáraim, változatlan baráti hajlamo-
mat egykori növendéktársaim iránt — s midőn szerét tehet-
tem , mint édes szülői házhoz siettem oda hiv emlékem, há-
lás keblem bebizonyítására. — A legjobb Is ten , ki fényit, 
próbál és áld, f. é. nov. 10-én plébániám szomszédságában 
kiütött tűzveszély által érzékenyen meglátogatott ; azonban 
a vigasztalásomra sietett szomszéd paptársaim, jó barátaim 
tevékeny részvétével meg is áldott , oly örömök részesévé 
t e t t , melyek tetemes anyagi károsodásomat nagyban kárpó-
tolák. — Testvéries hálámat nyilvánítani az érintetteknek 
örvendetes kötelességem, kik között kiválólag a könyörüle-
tesség enyhitő részvétével és segélyezésével meglátogató fő-
tiszt. K e l l e r m a n n Ferencz fényi plebánus, kerületi espe-
res s czimz. kanonok urnák mondok hálaköszönetet, kérve 
az irgalom Istenétől : áraszsza reá s emiitett részvevő jóte-
vőimre áldásának mennyei s földi kincseit. — Fiúi hálámat 
rebegem 11 a a s Mihály nm. s főtiszt, püspök uram- s atyám-
nak , kitől igénytelenségem nem csak atyai vigasztaló iratot 
s kegyeletes segélyezést volt szerencsés nyerni; hanem 1861-
ben, és ismét a folyó évi érintett napon plébániámban több 
tönkrejutott híveim, előbb 15, most 30 a. é. forintoknak ke-
gyes kiosztatása által megvigasztaltattak. Áldás kövesse lép-
teit, minden főpásztori szent törekvéseit ! mondják vigaszta-
lódva híveim, kiknek hálaszavait fiúi kebellel viendem na-
ponta imaként az Ur oltárára! — Az emiitettek részvéte, 
éreztetett kegye hatályosan feledtette földies szerencsétlen-
ségemet; de a mérhetlenségig fokozódott vigasztaltatásom 
ama, reám legérdemetlenebbre kiárasztott kegyelet- s szere-
tet-segélyi küldemény által , mely Nagyváradról egy legked-
vesebb barátom levelének utján legörvendetesebb meglepe-
tésemre hozzám nov. 25-én eljutott. — E levél olvasásánál 
lelkem s szivem egyaránt sirt és örült. Ereztem ekkor, mily 
erőtlen minden szó az emberi kebel érzelmeinek tolmácsol-
hatására. Nt. W i n t e r h a l t e r Antal, egykori jogi s pap-
növendéki pályatársam, a baráti kebelnek, a fájdalmakat oly 
édesen enyhitő varázs-szavaival vigaszt küldve, egyszer-
smind segélyezésemre legkegyesebb uraim- s egykori bará-
taimtól 112 a. é. frtot gyűjtve, jótevő angyalként hatott reám. 
— Tépelődve birálgatám , nem vonandok-e magamra rossza-
lást a kegyelet titkos fátyola alatt hozzám juttatott segély 
hálanyilvánitásaért ? jól tudván, hogy a „quod dextera facit, 
nesciat sinistra" evangeliumi szabály szigorú megőrzése mel-
lett törülik kegyes jótevőim annyi szerencsétlen keservkö-
nyeit ; én mégis sz. Gergely pápa ama evangeliumi szabályra 
vonatkozó fejtegetésére : „Hoc autem dico non ut proximi 
nostri opera nostra non videant cum scriptum sit : Videant 
opera vestra bona et glorificent Patrem vestrum qui in coe-
lis est", s tovább : „sit opus in publico quatenus intentio ma-
neat in occulto, ut de hoc bono opere proximis praebeamus 
exemplum et tamen per intentionem, qua Deo soli piacere 
quaerimus, semper optemus secretum" támaszkodva, keblem 
hála-áradatának, nyugodt lélekkel a legszerényebben bár, ne-
hogy a jótevő kegyességet gyengédtelenül érintsem — me-
netet engedek : S z a n i s z l ó Ferencz püspök ő nmlga , kü-
lönösen minden papnak atyja ; gróf H a 11 e r Ferencz ő mlga, 

egykori kegyes rectorom ; F o g a r a s s y Mihály ő mlga, aka-
démiai pro-directorom, a fiatalság maecenása ; H o v á n y i 
Ferencz ő mlga, egyházunk egyik kegyesen fénylő csillaga ; 
R a c s e k János kanonok ő nsga, fölülmulhatlan tanárunk ; 
W i n k l e r József kanonok ő nsga , régi kegyes és tisztelt 
ismerősöm ; A n d r á s s y János , szeretett tanuló kortársam, 
theol. tanár ur ; B e 1 c s u g Zachariás , papnöveldéi al-igaz-
gató u r , és „egy valaki" könnyítették szép adományaikkal, 
sőt végkép megszüntették földhez sújtott helyzetemet. — 
Még nincs megállapodás. Második vigasztaló levelét vettem 
e hó elején emiitett legjobb barátomnak, s ennél a hálás 
növendék könyeit sirtam. Nem tudom magam visszatartani e 
levél részletének idézésétől : „A jó és nemeskeblü gróf H a l -
i e r ő méltósága, néhai rectorunk s atyánk, k i , mint előbbi 
levelemben is emlitém, „motu proprio" . . . frtot adott ré-
szedre, közelebbről G y ő r f f y László ő mlgától és N o g á l l 
János kanonok ő nsgától . . . frtot gyűjtött számodra. — M u l t 
héten S c h w a r z l Ferencz ő nsga gyengélkedvén, helyze-
tedet most jut tat tam tudomására, . . . frtot adott ; mihez nt. 
K o r n h o f f e r Lipót ur, kedves bátyánk , . . . frttal járulván, 
küldöm a 21 frtot segedelmedre." — Mindezekért legkegye-
sebb jótevőimnek elérzékenyült szivvel nyilvánitom legalá-
zatosabb köszönetemet ; lenyűgöző földi gondjaimnak lán-
czaitól megszabadultam ; szabadabb lélekkel emelkedhetem 
megpróbáltatásom fölötte nehéz helyzetéből Ahhoz, ki súj-
tott , kétségbe esni egy perczig se engedet t , s ime ismét ily 
kiszámithatlan utakon megáldott ; — le fogom tenni hálám 
imáját naponta Annak sz. oltárára , ki mondotta : „Quidquid 
uni e minimis fecistis, mihi fecistis", és : „Centuplum accipie-
tis et vitám aeternam possidebitis !" legkegyesebb jótevőim-
ért ! — Egy ifjúkori visszaemlékezéssel végzem hálarebegé-
semet : 1840-ben 2-od évi jogosztályunkban bizonyos Woz-
niczki Lajos szegény tanulótársunk huzamos beteggé lett. A 
közszeretetben álló W. A. jogi pályatársunk szót emelt a be-
teg iskolatárs javára; s lett szeretet-gyűjtemény testvéries 
ápolásra. Most én lettem nem beteg, de érzékenyen sújtatva, 
s most érettem emel szót ugyanazon W. A. áldásteljesen. Is-
tené a dicsőség, oly ritka keblű baráté örök hálám ! — A 
nagy-károlyi egyházi kerület őszi koronagyülése, a pesti 
egyházi kerületnek az antikath. sajtó szemtelenkedéseire vo-
natkozó határozatához csatlakozva , határozatilag kimondá : 
miszerént az érintett szellemű minden irodalom fattyú ter-
mékét , mint undort gerjesztő oktalanságot megvetve, nem 
csak önmagától eltávolit, hanem annak érdem szerénti meg-
ismertetésére közremunkáland o t t , hol kell és lehet. — Plé-
bániám szomszédságában Vállajon plebánia-üresedés lett a 
plebánus elhunytával. Többen folyamodtak annak elnyerhe-
téseért , én magam is. Lehet i s , szabad is a kérelmezés a 
szépen s világosan körvonalozott törvényesség határai kö-
zött ; de ha bár ki is ennek figyelembe vétele nélkül törek-
szik kérelme foganatosítására, az olyan „non intrat per os-
tium" ; s ha bejut mégis , azt csúf névvel bélyegzi az irás, s 
a canonok is bizonyos kedvezőtlen czimmel terhelik. Nép-
szavazást megkísérteni, aljas fondorkodás. Mégis bizonyos 
illetéktelen uri egyéniség már akkor, midőn a boldogultnak 
végperczei e földi élettől alig szakadtak el , magához hivat-
ván az orgonistát és az egyházi gondnokot, ezek által nép-
gyűlést összecsőditeni, s szavazásra két kegyeltjét általuk 



kijelöltetni elég vakmerő volt. — Lett is szavazás, csakhogy 
nem épen kedvezőleg. — De uram ! uram ! nem élünk Turin-
ban, Nápolyban. Hagyjunk föl az ilyesfélékkel, ne készitsük 
a budakeszi és sváb bélteki súrlódások előutait. — l i a a nép 
„proprio motu", — de igy legyen ám ! — bár kiért kérelmez, 
hagyjuk őt saját Ínyére ; mert a kegyenczek neveit a nép 
szájába — bár siker nélkül is — rágni s rágatni , aljas , rossz 
játék. — Ismeri minden megyéspüspök és minden kegyúr il-
lető jogai t , ezeket befurakodással kijátszani akarni nagyon 
is nagy ildomtalanság. — Aztán az ilyes illetéktelen beavat-
kozások után olyas valami is kinőheti magát , mi majd Ízet-
len lesz. Sapienti pauca ! . . . Steinberger Albert, 

mérki plebánus. 

BRÜSSEL, dec. 13-án 1862. Egy halálozásról, egy 
temetésről teszek tudósitást, szomoruat, nem mivel nagy em-
ber , de mivel nagyon gonosz ember nagyon gonoszul, mivel 
istentelenül halt meg. Verhaegen Theodor, a belga páholyok 
tiszteletét vitte Victor-Emanuelnek Turinba, — volt két társa, 
a kik a belga és olasz páholyok közötti testvéri kapcsot meg-
kötötték,— hazatérve, a svajczi havasokon átfázott, s a torok 
fekete daganatában 48 óra alatt meghalt. A kőmives ,Indépen-
dance' mondja e temetésről: „soha oly nagy rokonszenv nem 
nyilatkozott egy polgár iránt a népben, mint Verhaegen te-
metésén.'1 Szomorú látvány volt, szomorkodott mindenki, nem 
a halálozáson, de az abban nyilatkozó istentelenségen. Nem 
volt jelen e temetésen egy minister sem, szégyenből elmarad-
t a k , habár a halottnak személyes és politika-barátjai voltak; 
nem jelentek meg a katliolikusok sem, mivel a temetés is oly 
istentelen volt , mint a halottnak politikai s vallásos elvei ; a 
kik ott voltak, azok a halottnak elveit vallották, a többiek a 
szabad kömiveseknek nyomorult játékait kíváncsiságból szem-
lélték. Elég a temetésről mondani, hogy ezt az egyház nem 
rendezte, nem tette , az egyház szolgálatját a halott végren-
deletileg kizárta, mivel azokhoz tartozott , kik azon erkölcs-
telen szövetségbe léptek, hogy haláluk esetében a papot el-
űzik , temetésüket nem az egyház, de ezen bűnös szövetségi 
társak által végeztetik. Mondattak szónoklatok a sírnál, de 
az Istennek nevét egy szónok sem emiitette, egyedül Russel, 
a szabad egyetem igazgatója szólt „a gondolatok és tettek 
itélő birájáról", kit ér te t t? a közvéleményt, a történetet? 
csak ő mondaná meg, mi gondoljuk, hogy az Istent értette. 
Alig ártott valaki a hazának annyit mint Verhaegen ; két 
pártra szakitotta, a pártokba gyűlöletet lehelt , polgártár-
saiban istentelenséget nevelt. Defré a páholyok nevében 
szólt a halottnak sirja fölött : „A Nagy-Keletnek, s min-
den páholyoknak nevében leteszem a tisztelet adóját Verhae-
gen szeretett testvérünk emlékére. Hosszú időn át kormány-
zott minket, ő volt tiszteletbeli nagy-mesterünk ad interim. 
(Csak fejedelmi személyek szoktak lenni.) Aldozatteljes volt 
élete a páholyok ügyében, melyet szóval, tettel előmozdított ; 
mások hirdették a kőmivesi testvériességet, ő gyakorolta azt, ő 
tartotta föl a páholyok közt az egyességet, hazánkban és külföl-
dön. Halála előtt hosszú útra indult két kőmives társsal, hogy a 
belga páholyokat az olasz páholyokkal egy tervben egyesitse, 
(nincsen tehát európai conspiratio ? Nem solidaris a vállalat ? 
Verhaegen tehát a pápa kifosztatásának tervét vitte Turinba, 
hozta Turinból, az Isten az uton torkon ragad ta , lesújtotta, 
mint Saul t , csak hogy non ad salutem) s az egyességi köt-

vényt nekünk meghozta, hogy a páholyok egy irányban dol-
gozván működésüket biztosabb sikerre irányozzák. (Igen vilá-
gos vallomás.) Ezen vivmányt neki köszönhetjük, ő ezen nagy 
jótéteményt örökségül hagyta a páholyoknak, testületünknek. 
Visszatérve útjából, a betegség kétségbeesést hoz be család-
jába , (nem mivel meghal , de mivel mint hitetlen Voltaire 
hal meg, miután annyit szólt, annyit tet t a Megváltó jogye-
se ellen e földön,) akkor ő , érezvén a közeli halált, megérti, 
hogy egy szabadkőművesnek — a szeretet nagy tényével 
kell távozni e földről (Ezen szeretet az egyház gyűlölete , s 
igy megy a kőmives az egyház jegyeséhez, az ítéletre.) Ak-
kor megemlékezett azokról, kiknek nincs testi s szellemi ke-
nyerük , birtokának egy részét e két czélra hagyományozá ; 
igy gyakorolta a páholyi erényeket élte utolsó napjáig. Én 
nem szólok a halálról, de figyelmeztetem azokat, a kik Ver-
haegent Ítélni mernék, hogy ő türelmes kőmives volt , s igy 
joga van másoktól is türelmet követelni. Ti kiváltkép , (ka-
tliolikusok) vallásos gyakorlataitokat Verhaegen soha meg 
nem támadta , s meggyőződésteket tisztelte, ne támadjátok 
meg az ő emlékét. Verhaegen tisztelt minden őszinte meg-
győződést (csak hogy a katholikusok meggyőződését őszin-
tének el nem ismerte, azért mindég ellenük harczolt), de a 
szabadkőmivességet mindenféle cultu3 fölöttinek ta r to t ta , s 
az általános erkölcsiségnek hódolt, (az az nem tagadta hogy 
a lopás bün, csak hogy sok tényt lopásnak nem tartott.) mely 
szerént kiki becsületesen élhet." — Nevezetesebb még Hec-
tor Denisnek beszédje, mivel az istentelenek azon szövetsé-
géről emlitést tesz, melylyelBelgiumban a szabadkőmivesek le-
kötelezik magukat, hogy életükben soha templomba nem men-
nek, szentségekkel soha nem élnek, haláluk óráján papot nem 
hivatnak, s testüket nem az egyház, hanem a társak által ta-
karíttatják el ; ezt ők polgári temetésnek hívják ; s Verhae-
gen nem csak kőmives, hanem a kőmivesek nagy-mestere is 
volt, ő is tehát igy él t , igy halt meg, igy takarit tatott el. — 
Hector Denis a brüsseli szabad egyetem polgárainak nevében 
szólt : „Uraim ! En a szabad egyetem fiatal polgárainak ne-
vében szólok e koporsó fölött , hogy búcsút mondjak egy jó-
tevőnek , egy mesternek. (Verhaegen volt ezen egyetem ala-
pitója 30 év előtt, most is 100,000 frankot hagyományozott 
reá.) O, ki itt alszik, 30 év előtt másokkal egyesülve, szószé-
ket emelt a szabad gondolatnak, s még tegnap nagy jótéte-
ménynyel gazdagította; s mondhatom, hogy a folyó század-
ban ő nem csak harczolt, hanem másoknak fegyvert is adott 
kézbe, ő halálig harczolt, s e miatt szeretjük mi őt ; s hűlt te-
temeinél megemlékezünk róla , hogy ő az , a ki mind végig 
hú volt (egyházellenes) elveihez, ő nem ismerte a gyengesé-
get (mint Voltaire, a ki halála óráján gyónni kivánt) sem pe-
dig az utolsó óráinak babonás ötleteit, s halála, miként más 
sokaknál (kik halálukkor megtértek) nem volt a lelkismeret-
nek meggyilkolása. (Tehát ha a halál közeledtén a lelkisme-
ret fölébred, s megtérésre hiv, s a beteg követi, ő akkor lel-
kiismeretét meggyilkolja.) Ily halál a mi elveinknek a meg-
szentelése. (Mindent, mi szent megvetni s megszentelésére] 
beszélni, ez logica, mely a szabad egyetemben taníttatik , s 
tanultatik.) Fölemelte a szabad gondolkodás zászlaját (azon 
vallásgyülölő egyesületnek Verhaegen volt a szerzője) ezen 
zászló redőiben halt meg. Verhaegen halálos ágyáról a jövőbe 
tekintet t , mivel müve (a kath. egyházat Belgiumban tönkre 
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tenni) nincs bevégezve, reánk gondolt, kik ezen jövőt képvi-
viseljük, mi tehát kijelentjük, hogy mesterünket akar juk, s 
fogjuk követni a kitűzött ösvényen, s akaratunk (=konoksá-
gunk) sokkal szilárdabb, semmint valaha gyáván palinodiát 
énekeljünk, (sok ifjú az istentelenségbe beavat ta tva , igazán 
megtért) azért e koporsón kötjük meg az uj, az örök frigyet, 
Verhaegen elveinek hü követésére." (Folyt, köv.) 

T R I S U L T I , dec. 1-én 1862. A frosinonei delegatioban, 
közel Alatrilioz van egy karthausi kolostor Trisulti (a tribus 
saltibus) név alatt. E név a régi Trisulti váracstól maradt a 
kolostoron, melyet a Colonna herczegek 1300-ban szétrom-
boltak ob malitiam inhabitantium in ea. A mostani kolostort 
és a templomot III. Incze pápa építette 1211 ben, folignoi 
Domonkosnak a 10-ik században tett alapítványából. VII. 
Pius 1801 ben megerősítette a trisulti-i kolostornak felsősé-
gét a romai kolostor fölött, ugy hogy ez annak a leánya. Ezen 
híres kolostorban fölváltva tanyáztak a pápai és a franczia 
katonák, hogy a pápai tartományokat a piemonti barbárok 
ellen védhessék. Egészséges levén a levegő, az éghajlat is 
szelid, a franczia katonai parancsnokság kórodat szervezett 
a kolostorban. A szigorú életű szerzetesek örömmel fogadták 
ezen számos vendégeket, fogadták mint az Isten áldását, mi-
vel a francziák saját kórodájukat mindég megvédik. Azonban 
a karthausiak soha bust nem esznek, s rendi szabályaik is 
t i l t ják, hus-ételt a kolostorba hozni. Az idegenek közül bár 
ki látogatja a kolostort, a szigorú életszabályról azonnal 
meggyőződik. Ezen szabálynak, mely a hus-ételt egészen ki-
zá r ja , oly nagy a tekintélye, hogy XIV. Benedek a tudósok 
vitáit : szabad-e egy karthausi szerzetesnek hússal, mint or-
vossággal élni, midőn beteg ? avval zárta el , hogy a szigort 
kimondá. A karthausi szerzetes tehát halálos betegségben 
sem eszik hus t , habár ezen eledelt az orvos a fölgyógyulás-
hoz szükségesnek, vagy hasznosnak találná. Ezen szigort 
XIV. Kelemen pápa is megerősité. Hogy tehát a beteg fran-
czia katonáknak hússal szolgálhassanak a szerzetesek, hogy 
a hus a zárdába behozathassék, engedélyért kellett a szent-
atyánál könyörögni, a ki hatalmának teljéből kegyet adott a 
törvény szigora ellen a b e t e g franczia katonákra nézve. 

TURIN. (Folyt.) Pepoli, kereskedelmi minister igy 
szólt: „Cesare követ ur jónak találta bizonyos eseményeket 
említeni, melyekben én részt vettem. Cesare ur vádolta az 
én barátomat Rattazzit. En , mint becsületes ember fölhíva 
érzem magamat ez ellen óvást tenni, s a tényeket saját 
igazságukra visszavezetni. Uraim ! Cesare követ ur mondá, 
hogy a villafrancai szerződés után az egységesítési ügy meg-
akadt , s Farini és Ricasoli állhatatos törekvése nélkül az 
egész olasz ügy hajótörést szenvedett volna. En akkor Ro-
magnában a külügyek vezetésével voltam megbizva. Részt 
vettem az akkori izgalmakban, szegény hazámnak, Ro-
magnának kiszabadításán dolgoztam. A villafrancai szerződés 
után nyomorult helyzetbe jutottunk. Emilia akkor még nem 
volt egy kormány alá egyesitve, Modena Farini kormány-
zása alatt volt, Parmát Fallieri ur igazgatta, Romagnában 
egy választmány vitte az ügyeket. Uraim ! Romagna akkor 
pénz és katona nélkül levén, hatalmas segélyt talált a turini 
kormánynál, melynek élén Rattazzi volt. Nem tudtuk volna 
föntartani , sem védelmezni az egységesítési ügyet ezen se-
gély nélkül. A romagnai bizottmány tehát a ministeriumban 

oly hathatós támpontra talál t , hogy e nélkül nem lehetett 
volna a rendet föntartani, és az egység ellenségeit tiszteletre 
kényszeríteni. Beszéltem akkor a császárral is , ő azt vála-
szolta , hogy ha a jelen rend (az egységesítésre szervezett 
bizottmány) fönmarad , biztos lehetek , hogy bennünket Au-
stria háborgatni nem fog. Hogyan tarthattuk volna tehát fön 
a rendet Emiliában ily hatalmas segitség nélkül, melyet Rat-
tazzitól kaptunk ? (Azaz pénz nélkül nem lehetett volna lá-
zadást csinálni, katona nélkül nem lehetett volna magunkat 
a pápához hu nép ellen föntartani , non-interventio nélkül 
nem lehetett volna Austriától biztosságban lenni.) Akkor 
Emíliában egy ezred piemonti katona volt ; a franczia csá-
szár akar ta , hogy ezen ezred haza hivassék , mivel a villa-
francai szerződésnek ez az értelme ; de Rattazzi mindent 
megtet t , csak hogy ezen piemonti katonaság Bolognában 
maradjon; ott is maradt , igy lehetett a rendet föntartani. 
(A pápai kormány ellen ép azt hozták föl , hogy az austriai 
sereg kivonulásakor Bologna rögtön elesett a pápától : Pe-
poli minister vallomása szerént, ki akkor Bolognában műkö-
döt t , Emilia soha item csatlakozott volna, ha a piemonti 
sereg erőszakot nem tesz. Ha a piemonti sereg kivonul, Pe -
poli vallomása szerént az egységesítés meg nem történhetik. 
A pápai alattvalók becsülete vissza van állítva ; hogy nem 
ők, hanem a piemonti pénz és katona tet t lázadást Bologná-
ban.) Nekünk pénzünk nem volt , a bankárok előlegezni nem 
akartak, bár miként hivatkoztunk is az ő hazaíiságukra ! 
Uraim ! Midőn egységesítési munkáink között ily nagy Ín-
ségben voltunk, Oytana, Turinban pénzügyminister, bőkezű 
volt a bolognai kormányzó bizottmány iránti segélyekben, 
melyek nélkül, ismételve mondom, semmire sem mentünk 
volna. Sőt mi több , a király kormánya biztosította nekünk 
az Emiliára fölvett kölcsönt. De még ez nem mind. Midőn a 
bolognai constituente kimondta a csatlakozást, (nem a nép-, 
de a piemonti ügynökökből alakitott constituente) , küldött-
séget küldött Victor királyhoz ; ez ellen a diplomatia mor-
gott , s azt akarta volna, hogy a király ezen küldöttséget ne 
fogadja el. Rattazzi ur fáradhatlanul azon volt , hogy a kül-
döttség elfogadtassék ; és a küldöttség elfogadtatott, s mi, 
elhagyottak, a király ajkairól hallottuk, hogy minket el nem 
hágy." (Azaz, ha egyezred kevés lenne, küld 10 sorezredet.) 
(Folyt, köv.) 

KÖZÉP-AFRIKA. (Folyt.) Febr. 12-én végre a schil-
luk-négerek egyik helységénél kötöttünk ki. Néhány év előtt 
itt egy négerleány raboltatott el és Chartumba vitetett rab-
szolgaságba. Provicariusunk kiváltotta ő t , és most hajóink 
egyikén velünk volt. Át akarván őt ezen alkalommal szülői-
nek adni a provicaríus Ali u ra t , ki tudta a schilluknyelvet, 
a szárazra küldötte, hogy puhatolná ki a leány szülőit, és 
őket a Nilusparthoz vezetné, hol hajóink állottak, és ven-
nék át leányukat. Jó darab idő után Ali megérkezett a leány 
a ty jával , kit több schilluk-néger kisért lándzsákkal. I t t lát-
tuk és ismertük meg először a schillukokat, kikről mint igen 
rettegett folyam-kalózokról már többet hallottunk. Nem ké-
véssé bámultunk elejénte , hogy ezen emberek, kiknek mégis 
feketéknek kellene lenniök, egészen szürkék voltak ; tuda-
kozván ennek okáról, megtudtuk , hogy ők hamuba szoktak 
feküdni megóvandók magukat a sok és nagy férgek ellen. 
Továbbá hajazatuk is különösen tűnik föl, minthogy külön-



féle szarvakat képez, különben a férfiak teljesen meztelenek, 
nagyok és karcsúk. Könnyen el lehet gondolni, mily öröme 
volt mind a leány atyjának, mind a többi schilluknak a fö-
lött, hogy a provicarius oly nagylelkű lehetett, mint ők mon-
dák , és a leányt ismét visszaadta : mert ők meg voltak győ-
ződve, hogy mi is azért jövünk, mint mások, hogy raboljunk 
és rabszolgákat ejtsünk. A provicarius beszélt nekik vala-
mit nagyjában szent hitünkről, és a mennyire megérthetővé 
tehette magát, ezen fölül megajándékozta a leány atyját és 
többeket a schillukok közül ingekkel, üveggyöngyökkel, és 
bucsut akart tőlük venni azon Ígérettel, hogy később egy-
szer meglátogatandja őket: de ők már most erőködtek, hogy 
mindjárt maradjunk náluk, és kérésüknek nagyobb súlyt 
adandók egy nagy darab ökörhussal ajándékoztak meg ben-
nünket. Provicariusunk látván, hogy a schillukok mindnyá-
jan egyhangúlag könyörögnek, és a többiek is, kik ezalatt 
a parthoz jöttek : engedett kérésüknek, és elhatároztatott, 
hogy náluk missio-állomás fog alakittatni. Azonban a schil-
lukok egyik schechje értesitett bennünket, hogy minekelőt-
te náluk letelepednénk, erre nézve szükséges volna királyuk-
tól engedelmet kérni, mi hosszabb várakozás után mégis tör-
tén t , és az engedelem megadott. Betegségem ezalatt annyi-
ra növekedett, hogy közelgő halálomat vártam. Más 9 mis-
sionarius is súlyos betegségben érkezett ide, kik közül Fer-
dinand , Csehországból, másnap már meg is halt. A többi 
missionarius , kire nem volt szükség a betegápolásnál, azon-
nal megkezdette a missioi gyermekekkel a legszükségeseb-
bek elrendezésének munkáját azon a helyen, mely számunk-
ra ki volt jelelve. (Folyt, köv.) Ik. 

Pályázati hirdetés. 
Nagyságos No g á l l János nagyváradi 1. sz. kanonok, 

a magyar nevelésügy egyik lelkesült bajnoka, 6 db. a r a n y a t 
küldött a „ N é p n e v e l ő k K a l a u z a " szerkesztőihez oly 
czélból, hogy gyermekszinjátékra pályadíjul tűzessenek ki. 

Erezvén egy részről irodalmunknak ez irányban nagy 
hézagait, más részről tapasztalván a gyermekszinjátékok 
nagy horderejét a nevelészetben , midőn azok a legovatosb 
megválasztás mellett is több kárt hogysem hasznot hozhat-
nak az azokat játszó ifjúságra : ezennel következő kellékek-
kel biró gyermekszinmíire nyitunk pályázatot : 

írassék oly gyermekszinmü, melyben valamely erény 
küzdelmei és ezek legyőztével annak már e földön való ju-
talma tiintettessék ki akkép, hogy az irodalom e terén szo-
kássá vált hosszas moralizálásának a mennyire lehet elkerü-
lésével a hallgató figyelme s érdeke mindvégig leköttessék. 
Tárgya lehet valamely erény gyümölcseinek élénk, de nem 
túlzott ecsetelése s ezek mellett, mit különösen óhajtanánk, 
a vallásos érzelem , honszeretet egy lelkesitő példájának elő-
tüntetése. — A kizárólag fiuk vagy csupán leánykák által 
előadandó szindarab elszavalása egy óránál kevesebb s más-
fél óránál hosszabb időt ne igényeljen. A mü belrendezése a t . 
pályázóra bizatik. 

Pályadij : 6 db. arany és a „Népnevelők Kalauza" czimü 

évköny IV. évfolyamából 10 diszkötésü példány. — Beküldési 
határidő 1863. évi junius-hó 1-ső napja. 

A szindarab a szerző nevét rejtő jeligés levélkék kí-
séretében bérmentesen a pécsi alreáltanoda igazgatóságához 
küldendő. 

Kelt Pécset t , dec.-hóban 1862. 
Szauter Antal é s Warga Ferencz, 

a „Népnevelők Kalauza" szerkesztői és kiadói. 

VEGYESEK. 
P E S T , jan. 13-án. Öszhangzólag hozzák a lapok a liirt 

az örvendetes ünnepélyről, melylyel ő eminentiája a bibor-
nok herczeg-primás az esztergomi dicső érseki székbe való 
igtatásának 13-ik évfordulati napját iilé meg jan. 6-án; me-
lyen egyszersmind szokott kegyességgel fogadta Pest városa 
részéről azon küldöttséget, mely a Lipót-templom épitésé-
nek előmozdítására alakult sorsjáték alaprajzát terjeszté ő 
főmagassága elé, azon kéréssel, hogy annak létesitését ő 
Fölségénél kieszközleni méltóztatnék ; mire közbenjárását 
méltóztatott is kegyesen fölajánlani. 

— Ft. D u r g u t h József, pápai praelatus és esztergo-
mi kanonok ő mlga a nyitramegyei, Vágkirályfa-fiókegyház-
beli tüzkárosult községnek, melynek egykor lelkipásztora 
volt, fólsegélésére 200 frtot méltóztatott küldeni. (P. H.) 

— Azon szivélyes ünnepélynek, melyet ft. L i p o v n i c z -
k y István apát és esztergomi kanonok ő nsga ezüst miséje 
alkalmával iskolatársai számára Esztergomban rendezni mél-
tóztatott , története minden hozzá tartozó iratokkal együtt, 
csinos latin nyelven leirva, nyomtatásban megjelent, és igy 
az irodalom is gazdagodott a baráti szeretet- és egyházias 
szövetkezésnek e szép jelenete által. 

— Az ,Armonia' szerént az utolsó három évben Olasz-
országból összesen 984,087 frank gyűlt be Péterfillér gya-
nánt. A ,P. LL' ezt kevesli, és a csekély rokonszenv hévmé-
rője gyanánt tünteti föl. Mi pedig bámuljuk ez összeg nagy-
ságát , tekintve Olaszország zsaroltatását, a jámborok ter-
rorisáltatását, különösen pedig az oly lapoknak törekvéseit, 
minő a ,Lloyd' is. 

— Morlot életéről, jelleméről, végperczeiről, a csá-
szárral való beszélgetéséről sokat és igen különfélét nyilvá-
nitnak a lapok; mi szokásunk szerént bevárjuk a komolyabb 
és alaposabb összeállitást, s azzal tisztelendjiik meg emlékét. 

— A lavanti püspökségre a salzburgi érsek, dr. S t e p-
p i s c h n e g marburgi főesperest nevezte ki ; a lapok a le-
hető legszerencsésb választásnak mondják, mely mind a pap-
ság, mind a hivek részéről a legnagyobb helyesléssel ta-
lálkozik. 

— Mult évi oct. 28-án tartatott először szent mise egy 
angol szegény-intézetben, és pedig Prestonban. 

— Az olmützi ft. érsek a kereszténységnek Morvaor-
szágba való behozatala ezredéves emlékünnepe alkalmából 
50,000 frtot adományozott oly alap létesitésére, melyből sze-
gény áldozárok és egyházak segélyeztetnének. 

— O l i v i e r i Miklós, a 71 éves négerapostol, már 
736 négergyermeket szabadított meg a rabszolgaságtól, gyak-
ran igen nagy áron. Mult decemberben Mühlbachban időzött, 
hol a Jézus szivéről nevezett intézetben örömmel szemlélte 
az általa oda küldött négerleányt, Alima Aloysiát, a ki egye-
dül daczolt az éghajlattal azon 8 közül, kiket itt és Brixen-
ben helyezett el. 

N y i t r á r a : A nyitrai postáról S z t a n i k névre két példány 
rendeltetett meg lapunkból ; most azon módosítást kaptuk , hogy az 
egyik példány helyett a „Függet len"-1 kellett volna küldeni S p a -
n y i k n a k ; mi megrendeltük ; lia zavar történik, mi oka nem vagyunk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : A nagy ellentét. — A kassai székesegy-
ház. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A nagy ellentét. 
Az igazság egy , de több az ösvény, mely hoz-

zája vezet. Az Isten létét számos okok vitatják : hiszi-e 
valaki, hogy ezen okok száma a végletig, az emberi 
elme pedig erre nézve a kiapadásig ju to t t ? Csalód-
nék. — Az egyháznak isteni jellege eredetében, alap-
szervezete- s küldetésében — hogy az emberiséget a 
hit által kiszabott erkölcs utjain az örök üdvösség 
felé vezesse — letéve, több okokkal vitattatik. Emez 
okok az alap-hittan egész fegyverzete. Ezt a tudósok 
másfél ezredéves munkája gyűj tö t te , csatakészen 
tar t ja , hegyezi, élesíti, uj fegyverrel szaporitja. 

T. W. M. M a r s h a 11 u r , a világnak átadott há-
romkötetü munkájában az egyház isteni eredetének 
bevitatására uj fegyvert hozott az alap-hittannak, s 
ez: az egyház magtelje, és a protestantismus végső 
magtalansága a hittéritési munkában. A könyv, an-
gol nyelven irva, e czimet viseli: ,A keresztény mis-
siok; ezeknek szolgái, módja s eredménye' 1). 

Marshall ur nem bocsátkozik hittani értekezé-
sekbe, munkája történelmi visszapillantás a kath. és 
prot. hitterjesztők fáradalmainak gyümölcseire a po-
gány népek között. Sok helyütt fárasztó a hosszú sor-
ba rakot t , és ugyanazon egy értelemben nyilatkozó 
adatok és vallomások miatt ; de ha az iró fáradott, az 
olvasó nem követelhet kényelmet. Ha fárasztott az 
irás, fáraszthat az olvasás is; dii laboribus omnia 
vendunt. 

Rövid ismertetés Marshall munkájáról, s vékony 
czélzás az adatokból szülemlő hittani vitatásra, — a 
mi szándékunk. 

Kedvesen időzik, édesen nyugszik meg a sziv e 
munkán, s örömmel üdvözli azt. A forradalmi con-
spiratio az elméket hazug tanaival lefogta, a kath. 

Christian Missions ; their agents, their method, and 
their results; by T. W. M. Marshall. London Burns and Lam-
bert. 1862. 

egyháztól elidegenitette, ellene fölfegyverezte. Az 
egyház, mint az üdvösség egyedüli és isteni intéz-
ménye , nem csak tagadtatik, de az emberiség földi 
és égi üdvösségének ellenségeül mutattatik be. Ed-
dig a világ üdvösségének tartatott, tiszteltetett; most 
a világ ostora, haladásának, boldogságának rontója 
gyanánt állittatik elő. Eddig minden oldalról segé-
lyeztetett, most üldöztetik ; a kik az emberiség sor-
sát javitani akarták, az egyházat elősegítették, most 
ezek őt kiirtani törekesznek. A szenvedélyek rohama 
heves, a veszély nem kicsiny, hogy az egyház ellen 
indított csaták között kifáradt elmék a szenvedélyek 
csillapodása alatt az egyháztól elszakadva, oly vallá-
sos társulatokhoz szegődjenek, melyeknek alapelvei-
vel a szenvedélyek könnyebb alkura léphetnek. A 
szent-atyát evvel rémítik, a franczia császár is mult 
évi maj. 20-án kelt levelében érinti, hogy a szabad-
elvű világ elszakadhat oly egyháztól, mely a szabad 
elveket és intézményeket kárhoztatja. 1860-ban, mi-
dőn a szent-szék ellen inditott fergeteg rémítő ma-
gasságot ért, a párisi superintendens eljöttnek hirdeté 
az időt, hogy az emberiség, Romának bukása után, 
vallás után epedő vágyból nyugalmas szabadságot 
keresve, a protestantismus karjai közé rohanjon. 

A szenvedélyek többször és sok szakitást tettek 
az egyház terjedelmének határain; az ész, midőn 
szenvedélyek nem haj t ják, nem szakított semmit. A 
szenvedélyek vad dulásait az egyház könyező sze-
mekkel nézi, az igazság megtagadásával azokat soha 
nem kérleli. Az egyház élete az igazság, hogy a szen-
vedélyektől elkapottakat visszatartsa, az igazság el-
veit föladva, önmagát meg nem öli. Az emberi elme 
hűtelen lehet az igazsághoz, az egyház soha se. 

Az elmék ily hányattatásaiban igen időszerű e 
munka, mivel a protestantismus számit ily szaka-
dásra; Marshall ur a hittérítés munkájában fölmutat-
j a : a protestantismus-e azon intézmény, melyet az 
Isten az emberiség boldogitására alapított, s a világ 
megtérítésével megbizott? Végső figyelmeztetés gya-
nánt kiszökik a kérdés: térítés utján szaporodik-e a 
prot. felekezet, vagy apostasia által? 

5 
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Marshall nem vitatkozik, nála tények szólnak; 
ugy akarjuk ismertetni e munkát , hogy a tények-
ben rejlő szózatot egészen kiemeljük. 

A ker. hitnek hirtelen terjedése annak isteni vol-
tát bizonyítja. A hittanulmányok ezt mindég idézik ; 
s hogy a muhamedanismus és a protestantismus hir-
telen terjedése nem az Istennek, hanem más, igen 
földi okoknak tul aj donitható, elégségesen vitatják. 
Az ok , emberi szemmel mérve, parányi, az okozat 
ugyanazon szem előtt döbbentő nagy volt. A nyu-
godt elme itt egy láthatlan okra tesz lehozást, mely 
ezt szülte. E nélkül a hirtelen terjedést nem érti; av-
val pedig világosan látja. Már pedig az emberi elme, 
midőn a tényt látja, s annak szülő okát nem ismeri, 
és a csak föltevésként nyújtott okot , mely a tényt 
eléggé érthetőnek mutatja, elveti, saját nyomorúsá-
gát vallja be. Ily nyomorúságot az elme nem tűr, mi-
vel értelemre van hivatva. Az idők multak, más val-
lásos egyletek, nem kinövés, hanem szakadás utján 
keletkeztek, melyek az isteni küldetést és jelleget 
sajátjuknak vitatják. Jól van, Marshall ezt megen-
gedi , hogy az isteni küldetésnek sikerét a hitetlen 
népek térítésében annál szigoruabban követelje. Az 
ó-kori kereszténység terjedéséből levont okot abba-
hagyja , a jelenkorra szorítkozik, s a kath. egyház és 
a protestantismus jelen terjedéséből keres lehozást, 
melyik a kettő közül birja a világ megtérítésére a 
Megváltótól kiküldött ker. egyházat? A mi sz.Péter-
nek mondatott: „exindeeris homines capiens" az egy-
háznak szól. Ez az isteni küldetés, és a sikernek biz-
tositéka, ugy hogy a küldetés a sikert, a siker a kül-
detést bizonyossá teszi ; egyikről a másikra, az okról 
az okozatra, az okozatról az okra biztos lehozást le-
het tenni, mivel nem mondta az Üdvözitő: exinde 
eris homines piscans, hanem capiens. A magteljesség 
tehát szükségképen az egyház egyik ismertető jele ; 
s az egyházi történet századról századra mutatja, hogy 
az egyház uj nemzedéket szülni soha meg nem szűnt. 
A világnak ujjá alakítása az ő munkájának sikere, 
magteljességének bizonyítéka.' Az Isten földi eszkö-
zöket használ; a hol tehát az eszközök bőségét látjuk, 
ott az eredmény bőségét várjuk; megalapitván a prot. 
hitterjesztő társulatok szolgálatjában levő eszközöket, 
és azokat, melyek a kath. egyház kezében vannak a 
pogány népek megtérítésére; Marshall a sikert ke-
resi, s látja, hogy a kath. egyház, parányi eszközök-
kel rendelkezve, bámulatos térítéseket tesz a pogá-
nyok között, mig a prot. társulatok óriás mérvű esz-
közökkel ép semmire, a szó teljes értelmében sem-
mire sem mennek. A 27 prot. hitterjesztő társulatok 

közül Angolország-, Schweicz- s Amerikában, min-
denik egyenként több erővel rendelkezik, mint a ro-
mai propaganda ; mert mig ez évenként csak 5,000,000 
frankot adhat k i , az egy londoni biblia-társulat már 
179 3-ik évben 100,000 font sterlinget, 1859-ben csak 
a bibliákra 163,000 font sterlinget, azaz 5,868,000 
frankot költött. Mégis a romai propaganda falvakat, 
városokat, vidékeket, nemzeteket az igaz hitre téri-
tet t ; a 27 prot. hitterjesztő társulat pedig, miként 
Marshall mondja, együttesen nem hogy nemzeteket 
a hitetlenségből, de egy békát a tóból sem húzott ki. 
Egy xaver. sz. Ferencz három év alatt nemzeteket 
téritett; a 100,000 prot. ügynök 80 év alatt egy bé-
kát sem húzott ki a tóból. Az ellentét borzadásig rívó. 
A prot. hitküldérek dúsan díjaztatnak, az egy cal-
cuttai anglikán püspök minden czimei után évenként 
20,000 font sterlinget, azaz 200,000 pfrtot, tehát na-
ponként 548 pfrtot huz, míg egy kath. hitküldér, 
egy olasz vagy spanyol szerzetes évenként alig ren-
delkezik 548 frankkal; nem is szólva munkája díjá-
ról, mivel ezt csak az Isten jutalmazhatja, s a szerze-
tes nem is vár a pápától jutalmat , hanem csak az Is-
tentől. A kath. hitküldér egész évre csak harmadré-
szét kapja annak, mit a calcuttai püspök egy napra. 
Sőt a szerzetes semmit sem kap, de iskolára, tem-
plomra, és a szükséges szerekre kapja a kis illetősé-
get ; rendelkeznék bár az apostoli helyettes 600,000 
frankkal! India más szint öltene. A prot. hittéritők 
magas díjukban oly éles ösztönt találva, csak túl-
szárnyalhatnák az éhező és fagyó olasz szerzetest, s 
nagyobb sikert mutathatnának íol ! — A 27 prot. hit-
terjesztő társulatok ügynökei tízszer, ötvenszer szá-
mosabbak, mint a kath. szerzetesek és papok, kiket 
a romai propaganda a pogány népekhez küld: több 
munkás után több sikert vár az ember. Vegyük még 
számba a brit párducz gőgös makacsságát hatalmá-
nak és befolyásának őrzésében és terjesztésében; ezen 
óriás, és sokszor oly szeszélyes, a világ legkisebb 
szigetein is oly akadékoskodó hatalom, apró t , hit-
terjesztő társulatok rendelkezésére áll, ugy hogy ter-
mészetes véduruk az angol hadihajó. Annyi milliom 
font sterling, annyi ezer ügynök, oly dús díjazás, oly 
kész és hatalmas véduralom mellett teljes sikeretlen-
ség, egyházi magtalanság ; a kath. hitküldéreknél 
csekély ellátás, semmi díj , kevés szám, mondhatni, 
semmi véduralom, mivel a pogány népek tanyáihoz 
mennek, hova az armstrong-ágyuk nem érnek, mégis 
teljes, bámulatos siker! Dicsérni kell a prot. dúsgaz-
dagok áldozatkészségét a ker. hit terjesztésére a po-
gány népek között; vajha ezt látnánk a katholiku-
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soknál; de hogyan csalatkoztak ezen urak. midőn 
minden font sterling után egy megtértet számitva, 
ezt minden 100,000 font sterling után sem látták? 
Annyi földi eszköz! oly sikeretlenség! Nemde oda 
mutat , hogy a protestantismus apostasia által gyara-
podhatik, de megtérés által nem. Neki nem monda-
tott : eris homines capiens, ő nem küldetett ki a vi-
lág megtérítésére. 

Ezek Marshall müvének fővonalai. 
Nem elég állítani, de be is kell bizonyítani. Az 

eszközök nagyságát, a siker semmiségével együtt 
Marshall a legtekintélyesebb prot. írók, ügynökök, e 
czélra kiküldött férfiak tényeiből s vallomásaiból bi-
zonyítja. Ezen vallomások nem mellesleg, nem oda-
vetve tétettek, de hitküldéri állomásról állomásra 
beadattak, a középponti prot. hitterjesztő társulatok 
irat-tárában őriztetnek. Ezek hivatalos jelentések, me-
lyekről lehet mondani, hogy inkább hajlandók le-
hettek a kedvező színre, semmint az ellenkezőre. A 
jelentést tevő urak más és más nemzetbeliek, időben 
s térben távoliak egymástól, ily összhangzó vallo-
másra tehát csak a helyzetek ugyanazonossága által 
hozathattak, az igazságot tőlük csak a hivatali hűség, 
a becsület és képzelt biztosság, hogy iratjaik nap-
fényre nem hozatnak, csalhatta ki. Vannak magán-
utazóktól is beadott jelentések, de ezek mind prote-
stánsok, kik azon szándékkal szóltak a pogányok kö-
zött ügyködő hitterjesztőkről, hogy a hiányokat föl-
fedezve , a hitterjesztő igazgatóságot azoknak orvos-
lására, tehát a sikeresség előmozdítására serkentsék. 
Ezen prot. magánzók és utazók semmi előszeretettel 
nem voltak a kath. hitküldérek, semmi ellenszenvvel 
a prot. hitterjesztő ügynökök iránt, nem óhajtottak 
volna semmit annyira, mint a prot. hitterjesztő tár-
sulatoknak diadalait a pogány népeknél utazási em-
lékeik- s könyveikben magasztalhatni; midőn tehát 
a kath. szerzetesek által a pogányok között aratott 
sikert bámulják, midőn a prot. hitterjesztő ügynö-
kök teljes sikeretlenségét pirulva vallják, vallomá-
suk minden kérdés fölüli, s kath. részről mondhatni: 
habemus confitentem reum. A vallomások pedig oly 
számra halmozvák, hogy Marshall, mint iró, a szám 
tulzottságával terheli az olvasót. Ezekből teszi az éles 
lehozást: a prot. hitterjesztési társulatnál nincsen az 
Isten, a romai propagandával az Isten működik. A 
prot. hitterjesztők munkája emberi munka, a romai 
propagandáé isteni mű ; vagyis a protestantismus em-
beri , a kath. egyház isteni intézmény. ,Ex fructibus 
eorum, cognoscetis eos', ez könyvének a jelszava; ,vi-
di hominem operantem', ez a zárszava. A hitterjesztés 

sikeressége ma is azt bizonyítja, hogy ő bírja a kül-
detést és a jóslatot: exinde eris homines capiens; az 
egyház ismertető jele a magteljesség = fecunditas. 

A szakadár egyház mai napig sem kezdte a hit-
terjesztést, ő magában hivatást nem érez a népek üd-
vösségére. A pogány népek rémitő nagy számát te-
kintve, a hitterjesztési, azaz: önterjeszkedési törek-
vésnek hiánya, az isteni küldetés hiányának vallo-
mása. A lengyel egyesült egyházat nem a szakadár 
muszka egyház szülő ereje, hanem a rubelek, csend-
őrök s tömlöczőrök szakították el az egységtől. A 
prot. hitfelekezetek három századig a pogány népek 
megtérítéséről nem is álmodtak, a ,docete omnes gen-
tes'-t meg sem kisértették. A mult század végén, e 
század elején, midőn az Indian Compagnie megszilár-
dult, kezdtek a térítési munkához, 80 év bizonyságot 
adhat a sikerről és az isteni küldetésről. Mondhatják : 
két századig magunkat szerveztük, ügyeinket ren-
deztük , a pogány népekre nem gondolhattunk. A 
történelem ezen szervezést marakodásnak, a prot. bel-
ügyek rendezését szakadozásnak, a symbolumok, a 
káték, a szent-irás fölégetésének fogja mondani ; s 
midőn a prot. hitfelekezetek rationalisticus iránya a 
bibliát eldobta, valóban a biblia azoknak kezébe es-
hetett, a kik azt még nem birták; a jámborabb prot. 
férfiak is ott kereshettek hitet , a hol még lehetséges 
volt, a pogány népek között. Mig a prot. hit-
felekezetek a pogányok megtérítéséhez nem fogtak, 
a nyugodt elme jogosan vélhette, hogy nem lehet 
igaz egyház, mely a hitterjesztési küldetést föl nem 
mutatja; midőn pedig óriás pénzerővel, e földön min-
den képzelhető eszközzel fölruházva a hitterjesztésre 
fölkerekedtek, 80 éves munkának sikeretlensége jo-
gosan mutat ja , hogy nem lehet igaz egyház; mivel 
hol az Isten működik, ott sikernek kell lenni: tehát 
hol nincs siker, ott isteni működés, ott Isten sincs. 
A kath. egyház életéből, a jeruzsálemi pünkösd ün-
nepétől mai napig, nem csak két századot, de két 
napot sem lehet fölmutatni, melyben a hittéritéssel 
fölhagyott volna; ugyszinte, mikor sikert ne aratott 
volna. A térités lölhagyása, lenne az csak egy napra, 
erősebben vitatná be , hogy a felekezet nem isteni 
mű, mint a kétszázados sikeretlenség. A sikeretlen-
ség és ebből lehozott okszövet ellen a protestantis-
musnak egy árva szava sem lehet: mivel azt ő maga 
vallja, ezt pedig az ész szükségképen utána mondja. 
Eddig a kath. hittudósoknak a prot. hittérítés mag-
talanságából nem lehetett szilárd lehozást tenni; kel-
lett várni, mig ezen hittérítés teljesen kifejlik. De 80 
éves munka után a teljes magtalanság biztos alapot 
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nyúj t a lehozásra. Az okozatból az okra czélzott le-
hozás áll. Marshall ezt teszi. A Megváltó is kiküldte 
az ő tanítványait, visszatérnek ezek, örömben kiált-
ják : ecce ! etiam daemonia subjiciuntur nobis. Az is-
teni működésre figyelmeztette az Üdvözítő a zsidó-
kat is: et filii vestri in quo ejiciunt daemonia? 1) Az 
okozatra utasitotta ker. sz. János követeit is: euntes 
renunciate Joanni quae audistis et vidistis. Caeci vi-
dent , claudi ambulant, pauperes evangelisantur; 2) 
tanítványainak is mondá: alioqui propter opera ipsa 
crédité. Amen amen dico vobis, qui credit in me, ope-
ra , quae ego facio, et ipse faciet, et majora horum 
faciet 3). 

Az okozatról az okra tett fölhozás mindég ugyan-
azon erővel b i r , melylyel az okról az okozatra tett 
lehozás bir. A hittan, hogy ezen fegyver zuzó súlyját 
alkalmazhassa, mind a kettőt összecsatolja. A jó ösz-
szeadásnak biztositéka a helyes kivonás. (Folyt, köv.) 

A kassai székesegyház *). 

Hogy kik hiven szolgálták a hazát 
Ismerjék meg a késő unokák ? 

mert 

Itt is , ott is kiderül egy egy dicső 
Kiben él még a múltnak szelleme, 
Kik a történet arany fonalát 
A maradéknak általnyujtanák. 

M e d g y e s L a j o s . 

Hazánk ezen, saját nemében egyetlen műkincse, őseink 
vallásos buzgóságának valódi remek emlékeül tekinthető. Ki 
ezen tiszta gót modorban épült nagyszerű templomot 8 —10 
év előtt bomlásnak indult elhagyottságában, főleg eredeti 
modorát elferdítő kontár igazitásaival látta, s azt jelen meg-
lepő diszében szemléli : annak lehetlen tisztelettel meg nem 
hajolni azon férfiú előtt, kinek lángbuzgalma s fáradhatlan 
kitartása, kivált hithideg korunk szájhőseit annyira megszé-
gyenítő erélye, megmenté hazánk ezen nagyszerű, s ez oknál 
is megbecsülhetlen műkincsét. 

A ki ismeri a pénzforrások csekélységét, melyek ezen, 
több fejedelem kincseivel létrehozott remekmű helyrehozá-
sában rendelkezés alá jöttek, az bámulni kénytelen F á b r y 
Ignácz kassai püspök ő nagyméltóságának ritka erélyét, s el-
szántságát , ki lankadni nem tudó lelkesedéssel nem csak ve-
zére, hanem egyszersmind lelke is e roppant műnek, melyben a 
vallás, művészet és történelem érdekei s magasztos emlékei 
testvérileg egyesülve szemléltetnek. 

A templom egyes részeit mübirálat alá venni csak szak-
avatott embert illeti. Közlő egyedül rövid tudósítást kíván 
tenni a munkálat eredményéről, mint azt egy hó előtt saját 
szemeimmel gyönyörrel láttam, miről, nem kétlem, minden 
mübarát örömmel értesül ! 

<) Matth. 12, 27. — 2) Matth. 11, 4,5. — 3) Joann. 14, 12. 
' ) Némi emlékeül az ünnepélynek , melylyel püspök ő nmlga fő-

pásztorkodásának 10-ik évnapja megtartatott. S z e r k. 

A templom belseje, — az összeállítás alatt volt, és 
szinte gót modorú keretbe foglalt uj orgonát kivéve, — ké-
szen van. A hatás, melyet ezen templom eredeti modorban 
visszaállított, s gazdag aranyozással díszített ékítményei 
előidéznek, valóban meglepő ! 

Hitünk jelvénye, a kereszt, ezen építmény alapeszméje 
volt, a mennyiben kereszt alakú fölosztásában a tulajdonké-
peni kereszt átmetszése mintegy 16 öl magasságban égszinre 
festett boltozatot mutat, melynek csucsivü s kő-szinben ha-
gyott bordái közt aranyozott csillagok szépen tündökölnek. 
A szentélyt a templom hajójától elválasztó csucsivezet ugy 
tűnik elő, mint egy mozaikkal remekül kirakott csillogó ke-
ret, melyből a gazdag aranyozásban ragyogó nagy oltár, s a 
fölötte magasba nyúló színezett üvegü ablakok, Jézus keresz-
teltetését ábrázoló képpel, mint egy fénypontját tüntetik elő 
e templomnak. A kereszt négy ágait kitöltő egyenes szögek 
csak fele magasságba emelkednek, ezek közül a kereszt ma-
gasba fölnyuló ágai, kivált a chorus alól tekintve, a pompás 
szentélylyel együtt nagyszerű látványt nyújtanak. 

Az egész templom boltozatja négy sor oszlopzaton nyug-
szik, melyek most már az őket nagy részben elborító oltároktól 
megszabadítva, csak nem fenékig előtüntetik sugár alakju-
kat. Ugyan igy előtűnik a szentély elején az evangelium ol-
dalán azon torony alakban , csaknem a boltivezetig fölnyuló 
hajdani tabernaculum, mely első tekintetre inkább esztergá-
lyozott műnek, mint kőfaragványnak látszik ; ez a bécsi sz. 
István tornyának mintájára kiállítva, attól csak a faragvá-
nyok finomsága, s diszitmények művészibb összeállítása ál-
tal külömbözik, s ép ez okoknál fogva egyetlen remekműnek 
tekinthető. Diszitik ezt számos Szentek szobrai, melyek gót 
modorú fülkékben ezen ritka szépségű lobart több rendben 
környezik. 

Az oltárok dús aranyozása, de kivált a szinezett üveg-
gel ékesített ablakok, — melyeken Jézus életének főbb pont-
jai ábrázoltatnak, főleg derült napokon, midőn a festett üve-
gen áthatott napsugarak a magas boltozat alatt varázs szili-
ben szerteszét ömledeznek, — oly jelenet, mely a bécsi sz. 
István-templomban sem látható, — mely valóban földöntúli 
érzelmekre képes ébreszteni a halandót ! Találkoztak többen, 
még protestáns atyánkfiai közül is, kik nem átallották beval-
lani : miszerént ily megható templom képes még a szunnya-
dozó lelket is ajtatos érzelmekre ébreszteni. 

Nem hiányzottak ellenben oly katholikusok , kiknek a 
fehérre meszelt falakhoz szokott szemei, ezen gót modorú 
tarka színeken fölakadtak ; ezeknek azonban megfelel az is-
mert példabeszéd : „ars non habet osorem, nisi ignorantem.1' 
Mint minden egyebet, ugy a gót építészet modorát is tanul-
mányozni, szemeinknek megszokni kell. Hála az isteni gond-
viselésnek ! hogy küldött oly férfiút, kinek erélye s férfias 
elszántsága megmenté hazánknak ezen egyetlen remekmüvét. 

A templom külső alakját leginkább kiemeli a három 
nagyszerű kapu, melynek mindenike a művészet győzelmi ka-
pujának beillenék, a mennyiben egyik a másika előtt szebb-
nél szebb faragványokkal és képekkel tűnik föl. Ezek közt 
mégis az éjszaki, — p o r t a s p e c i o s a név alatt ismeretes, 
— leginkább bámulandó, hol az ezen templomot épitett há-
rom fejedelem, most megújított szobrai, Erzsébet, Róbert 
Károly neje, Nagy Lajos és Hollós Mátyás, szemlélhetők Az 
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itt magasba fölnyuló állványok szétbontása, alkalmasint a 
templom kültestének teljes befejezését hirdetendi! 

Egy más, mondhatni főékessége az e templom egész 
testét környező párkánvzat, mely csúcsos kőfaragványokkal 
diszitve, pompás korona gyanánt övedzi az egész tetőt. Az 
ezen kőfonadékhoz hasonló koszorúból kiemelkedik a remek 
tetőzet, mely fény-mázolt szines cserepekkel művészileg bebo-
rittatott. Ezen szines cserepek összeállítása szabályosan ki-
mért vonalok által alakitott rézsútos négyszögek közepén ró-
zsák szemlélhetők. Ezenkivül föltűnök a nagy fedél közepén 
országunk, Hollós Mátyás s Kassa városa czimerei. 

Eredetileg két toronynyal terveztetett e templom. A déli 
gót modorban kezdetett, de csak a templom fedeleig haladva, 
csonkán maradt. Az éjszaki, műértő mesterét veszitve , ké-
sőbb nyolczszögü alakban sima falakkal emeltetett föl, me-
lyen kúpalakú rézfedél szemlélhető, mely az egész templom 
gót modorát rendkívül eltorzitá. 

Adná az Isten, hogy e templom lelkes ujjá-alakitója, ki 
e műben Isten dicsőségeért buzgólkodó fáradozásainak nagy-
becsű, mert maradandó emlékét hagy ja , hazánk lelkesbjei 
által támogattatva, a déli torony csúcsára emelendő keresz-
tet is saját kezeivel megáldhassa ! intő és serkentő jelül az 
utókornak, hogy a kath. egyház és hu fiai Isten sz. nevének 
dicsőitésére , ámbár a hiúságnak hizelgő kürtölések dicsősé-
gét kerülve, — szerény tevékenységben a jót és szépet, a 
tudományt és művészetet minden korban hűségesen ápol-
ták. ^ 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
VACZ, jan. 10 -en. Főtisztelendő szerkesztő ur ! Édes 

öröm-érzettől hevülő kebellel ragadom meg e kedvező alkal-
mat , hogy a vácziakról is tudjon valamit a világ, vagy leg-
alább a kath. közönség. Hol van ugyanis igaz kath. hazafi, a 
ki szivből ne örülne az egyház- és hazára egyiránt üdvösen 
ható mozgalmak fölött ? Már pedig ugy hiszem ezen, a vá-
czi papnövelde falai között szülemlett mozgalmak mindenki 
előtt üdvöt és hasznot eredményezendőkként tünendnek föl. 
— Mult (1862.) évi december havában ugyanis a semina-
riumi növendékek részéről egy, a 17 év előtt megszűnt iro-
dalmi társulat visszaállitattatását kérvényező folyamodvány 
adatott be ő méltósága , P e i 11 e r Antal József legkegyesb 
püspök-atyánk- s urunkhoz , melyre ő méltósága csakhamar 
m é g i s adta legmagasb beleegyezését ; sőt nem kiméit sem-
mi fáradságot a társulat további szervezésénél; ő adá neki 
e nevet : „Pázmány-egylet", ő módositá és erősité meg az egy-
let valóban czélszerü törvényeit , s a mit csak tehetett , min-
dent megteve. — Sőt bölcs belátásánál fogva nem elégedett 
meg az igy szervezendett egyletnek majdan csak irodalmi mű-
ködésével ; hanem rendelé továbbá, hogy az egyháziaknak 
annyira szükséges szónoklatban is gyakorolják magukat az 
egylet tagjai ; meghagyta, hogy vitatkozások is létesüljenek 
részént szóbeliek, részént Írásban ; és ki ne látná át ennek 
szükséges voltát? A mai világban ugyanis nagyon minden-
napi valami, hogy a pap valamely társaskörbejövén, az olyan 
álbölcseknek nagyon helyesen nevezett egyéniségek által, per-
sze eleinte csak az udvariasság búv-köpenye alól, megtámad-
tatik majd a hitet, majd az egyházi intézményeket, majd a jo-

gokat illetőleg ; s j a j neki a minden oldalról kitörendő gúnyka-
czaj miatt, hanem tudja magát védeni ; már pedig erre némi 
vitatkozási gyakorlottság is szükséges. — Mindkettőben pe-
dig, tudnillik a szónoklat- és vitatkozásbani gyakorlat végett, 
ő méltósága és más egyházi férfiak jelenlétében némi ünne-
pélyek és pályázatok fognak tartatni. — Sőt mint hallatszik, 
ő méltósága átlátván a világ fiai által annyira utált jezsuiták 
nevelési rendszerének abbeli bölcseségét i s , hogy tudnillik 
növendékeivel szini előadásokat tar tatot t és t a r t a t , ő méltó-
tósága is, — mint ez már ujabban más papnöveldékben is 
történt, például Nagyszombatban és Győrött, és máshol is, ré-
gebben pedig itt is létezett, — megengedni szándékozik ily 
szini előadást tartani, sőt hogy azt anyagilag is elősegitendi. 
Mi részünkről ezek látta- és hallatára csak áldást, és pedig 
kettős áldást tudunk kérni a mindenség Urától ; tudnillik el-
sőt jó atyánk, méltóságos püspökünk fejére, hogy tartsa meg 
az ég még sokáig az egyház és haza , nemkülönben az általa 
oly bölcsen vezérlett megyének javára is ! A másik égi ál-
dást pedig az ily szép és üdvös szellemi mozgalmak minél 
erősb foganatosítása- és terjesztésére ! Végre kedves köte-
lességének tartandja e sorok irója az ébredő, vagy jobban 
mondva , ujonan született ,Pázmány-egylet' minden nagyobb 
s szebb, tudtával történendő mozgalmait e lapok hasábjain 
közölni. — Isten velünk. Miskolczy. 

ROMA, jan. 3-án. A szent-atyának válasza Montebel-
lo tábornok újévi hódolatjára, városunk fő eseménye le t t , s 
fő esemény lesz az egész világon, mivel azt a kérdést emii-
tette a szent-atya, melyet az egységesitő forradalmiak napról 
napra melegen vernek. A íranczia katonaságot mélyen meg-
hatotta a szent-atya beszédje, ugy hogy az olasz nyelvnek 
sajátságai is átvive a franczia nyelvre, melyen a szent-atya 
szólt, csak atyai szivének érzelmeit emelték ki teljesebben. 
Közöljük e nagyjelentőségű beszédet, lehető leghivebben a 
hallás után : „Érzékenyen fogadom, tábornok u r , a franczia 
hadtestnek üdvözletét, melynek ön méltó vezére. Örömmel 
ragadom meg ezen alkalmat, hogy köszönetemet kifejezzem 
önnek azon szolgálatért, melyet ön az egyház, az igazság 
jogainak védelmére tesz. A franczia hadsereg dicső a csata-
téren az ő bátorsága, dicső a béke idején az ő fegyelme által ; 
de engedje meg, miszerént nyilváníthassam, hogy sokkal 
dicsőbb azon küldetésben, mely miatt itt vagyon, hogy vé-
delmezze Jézus Krisztus helytartóját a forradalmi dulakodá-
sok , az istentelenek, a religio , az igazság, az Isten ellensé-
gei ellen. Midőn az Isten az Oceant teremtette, azt akarta, 
hogy ez át ne hágja a határokat, melyeket ő kitűzött : usque 
hue venies, et non procédés amplius, et hic confringes tumen-
tes fluctus tuos. Igy van , kedves fiaim , hogy az Isten a t i 
karjaitokat használja az istentelenek meggátlására, nehogy 
áthágják a gátot , hogy Romából, nem tudom mily ország-
nak fővárost csináljanak : ezen istentelenek, kik kifosztották 
az egyházat az ő kincseiből, bebörtönöztek oly sok jó püspö-
köt , az utczára kitették a szerzetesnőket, hogy éhen hal-
janak. Ez még nem czél ő náluk : ők az egyháznak minden 
birtokát el akarnák foglalni, a pápától a világi fejedelemsé-
get elragadni, mely a lelki kormányzásra annyira szükséges, 
sőt kiirtani a religiot, ha ezt tehetnék. Mig minden-
felől annyi erőlködések történnek e szentségtelen czélra, ti-
teket az isteni gondviselés ide küldött ezen városnak védel-



mére , mely méltán örök városnak hivatik, melyet annyi vér-
tanuk vére megszentelt, (itt a szent-atya magasabbra emel-
te szavát) ezen városnak védelmére, melyet az Isten a keresz-
ténység kezdetétől fogva Krisztus Jézus helytartójának, a 
ki most én vagyok, ki hozzátok szólok, lakásul kitűzött. S 
habár én erre méltó nem vagyok, bátran mondom , hogy az 
Isten nyújt ja nekem a tanácsnak , a bölcseségnek , az erős-
ségnek Szent-leikét, hogy küzdjek a sanyaruságok ellen, me-
lyekbe engemet a forradalmárok sújtottak. (Itt a szent-atya 
kissé megállapodott.) Én megáldlak titeket atyai indulatom-
ban, megáldom szülőiteket, családotokat, barátjaitokat, meg-
áldom a csudálandó franczia püspökséget és papságot ; meg-
áldom a nagylelkű Francziaországot, mely szeretetének any-
nyi jeleit adta irántam , megáldom a császári családot, s kü-
lönösen a császári kis (lut (jeune garçon, az olaszban : fan-
ciullo, szeretett gyermeknek a nevezése) kiliez a szellemi atya-
ság kötelékeivel vagyok fűzve. Es mivel a liivek közös atyja 
vagyok, ezeket is megáldom egész szivemből, megköszönvén 
nekik a nemes segedelmet, melyet szegénységemben nekem 
nyújtanak. (A szent-atya szemeit és kezeit az égre emelve, 
még magasabb, s az elérzékenyültség hangján szólt :) De mi-
ért nem áldhatom meg minden más hivemet, az istentelene-
ket , a forradalmárokat ? a szerencsétleneket, a szánandókat, 
kik nem tudják, mit cselekesznek ? Az ó-szövetség könyvében 
olvassuk, hogy Jákob patriarcha egész éjen át küzködött 
egy nem ismert férfival. Nappal levén, lá t ta , hogy ez az Is-
tennek angyala volt , leborult előtte, bocsánatot s áldást 
kért tőle, mondván : non te relinquam, nisi benedixeris mihi. 
Vajha tudnák azon szánandók, hogy ők is az angyal, az egy-
ház ellen küzdenek, s leborulva, Jákob szavaival bocsánatot 
kérnének. Fölemelem tehát kezeimet, kérvén a Mindenható 
ur I s t en t , áldjon meg titeket az ő mindenhatóságából; én 
áldlak titeket Jezus Krisztus urunknak nevében, kinek szent 
nevét ma az egyház ünnepli, Jézusnak nevében, kinek ne-
vére meghajlik az ég , föld és pokol, a Szentlélek nevében, 
hogy adja meg nektek az ő szeretetét.'' 

TURIN. (Folyt.) Pepoli urnák ezen vallomásai bizo-
nyitani fogják, hogy a pápai kormány nem volt a népnél 
gyűlöletes, sőt szeretve volt , miután a piemonti ügynökök 
csak piemonti katonasággal tartották fön magukat , külön-
ben a nép elűzi őket. Néhány állítása ellen tiltakozás is tör-
t é n t , például Guastalla bankár nov. 25-én bevallja, hogy az 
egységesítési czélra 500,000 lirát adott Pepolinak Ugy-
szinte a franczia császárnak egy barátja óvást tett Pepolinak 
azon állitása ellen , mintha a császár ellenezte volna a bolo-
gnai küldöttség elfogadását, nem csak hogy nem ellenezte, 
sőt akar ta , hogy elfogadtassék. Walewski, külügyminister 
Parisból serkentette a királyt a küldöttség elfogadására, 
csak hogy vigyázatot ajánlott az adandó válaszra, nehogy a 
villafrancai békekötéssel ny ilt összeütközésbe jöjjön a király 2). 
Alattomban tehát a békekötés ellen mindent lehetett tenni, 
erre Parisból jöt t a serkentés , az oktatás. Szegény nép ! me-
lyet a diplomatia elárult , a forradalmi conspiratio az atyai 

' ) Gazzetta <li Turino 325 szám. Pepoli nov. 24-én Cesare kö-
vet ellen kimondá , hogy Oytana pénzű gymiuister 4 ,009 ,000 lirát adott. 
Menjen valaki 4 milliommal Parisba , ne fogattassák e l , négy nap alatt 
forradalmat csinál : az államcsínyre sem kellett több. 

2 ) Opinione 25. nov. — Perseveranza 26. nov. 

kormánytól elszakított, vas-igába nyomott, melynek erősza-
koskodásait tizszeres adóval és katonai ujonczozással kell 
megfizetni. Soha nem volt , nem is lesz a pápa saját alattva-
lóival ellenkezésben; egy kormány sincs a világon, mely oly 
lelkismeretesen dolgoznék saját népének boldogitásán, mint 
a pápai kormány ; a forradalmi conspiratioval, mely ezen 
népet elnyomta, s az elnyomott népen uralkodik, van a pápa 
ellenkezésben. Minden diplomatikai kiindulás, hogy a pápa 
saját alattvalóival kibéküljön, helytelen, mivel a pápa béké-
ben van saját népével ; a forradalmi conspiratioval soha ki 
nem békül, mivel az Isten törvénye tiltja. Térjenek meg a 
conspiratorok az Isten törvényéhez, a szent-atya mindnyáju-
kat atyai szeretettel fogja fogadni. Jó az Isten, a szent-atyá-
nak szavait, melyekkel Thouvenel sürgönyére válaszolt, az ő 
ellenségei igazaknak vallják, miszerént az ő fejedelemségét a 
nép nem gyűlöli, a nép tőle nem szakadt el, ő Italiában, kivéve 
a forradalmi factiot, mindenkivel békében van. Nem másra 
czéloznak a kiegyezkedésre adott diplomatikus tanácsok, 
mint hogy a szent-atya a forradalmi központosítást és a fe-
lelős ministeriumok formáit hozza be , a gonosznak büntetlen 
szabadságát mondja ki, mi által egy ország sem lett boldogabb. 
Soha Francziaország nyomorultabb nem volt, mint a juliusi 
forradalom után, dicsősége mindég az absolutismus alatt volt. 
De a világ akarja , hogy most a gonosz akarat is oly szabad 
legyen, mint a jó akarat , vagyis, hogy az akarat külső kor-
látot ne találjon sem a jó ra , sem a rosszra. — Nov. 24-en a 
követek házában fölolvastatott Pantaleoni szökött szerzetes-
nek levele, melyben követi tisztéről lemond. Pantaleoni a 
maceratai kerületnek volt képviselője Turinban. E n , igy ír 
az apostata, gondoltam, hogy a kormány minket Romába ve-
zetend; most látom, hogy ő nem akar minket oda vezetni; 
én lemondok képviselői állomásomról" r). A képviselőház 
ezen lemondást szó nélkül fogadta, egyedül Panotti mondá: 
„én ugy vélem, hogy egy képviselő sem indokolhatja lemon-
dását Roma sorsának bizonytalanságával", s a lemondás egy-
szerűen elfogadtatott. Amari Imre, fiának halálával sújtatva, 
lemondott képviselői tisztéről, ezt a képviselők háza nem 
akarta elfogadni, Pantaleoninak lemondását pedig minden szó 
nélkül, tehát megvetéssel, elfogadta. Igy bűnhődnek a szent-
atya ellenségei. A mikor akkor az emberek megvetése eléri 
őket. — Ezen ülés-szak nevezetes lesz, mivel a forradalmá-
rok kétségbeesve egymást fal ták, s oly botrányosan mara-
kodtak egymás között, miszerént a világ parlamentjei alig 
mutattak ily jeleneteket valaha. Nov. 27-én Crispi szónokolt, 
Rattazzi a teremben levő órára tekint, ezt Crispi észreveszi, 
szónoklata közben fölkiállt : „a ministerelnök ur ne nyugta-
lankodjék." Rattazzi : „Kicsoda ? Én ? Én nem nyugtalanko-
dom, nézem hány óra." Crispi : „Rövid leszek ; a történetben 
érdekesek lesznek az általam fölsorolt r é s z l e t e k . " Rattazzi : 
„Regél jen, regéljen, mi közöm hozzá? Nem szabad nekem 
hátra fordulni, s az órára tekinteni ?" 2) Ily komolyak ezen 
születendő Italiának képviselői, kik a pápaságot kiirtani tö-
rekesznek. Az iskolásgyermekek az attentorral ép igy vi-
táztak valaha. Nevezetes ezen ülés-szak, mivel a forradalom 
teljes szétszakadását önmagában bebizonyította. Megvallják, 

' ) Atti uir. n. 907. p. 3525. 
1 ) Atti uff. n. 914. p. 3555. 



m 39 

hogy pénzeiket rendbe nem hozhatják, hogy Nápolyt meg 
nem tar that ják , hogy Romát meg nem hódithatják ; azaz 
mint a kárhozottak önkénytelenül fölkiáltanak: ergo erra-
vimus a via veritatis, nos insensati ! (Folyt, köv.) 

BRÜSSEL. (Folyt .) Ez az istentelenségnek istenitése, 
Europa ily pogány temetést és szónoklatokat a 92-ki fran-
czia forradalom után nem hallott. Midőn a koporsó az uj te-
metőbe érkezett, Tiéfry, szabadkőmives . ki mint a páho-
holyok biztosa a megholtnak ágyánál virrasztott , (az ördög 
őrizte p rédá já t , nehogy az isteni malaszt, a vallásos testvé-
rek sirásai ki ragadják a pokolból) e rövid nyilatkozatot 
te t te : „Verhaegen. én megtettem, mit parancsoltál, én ezt 
az utolsó pontig beteljesítettem, (Verhaegen, öreg levén, és 
saját gyengeségétől tar tván, ugy rendelkezett, hogy Tiéfry 
szabadkőmives , sem testvéreit , sem valamely kath. p a p o t a 
beteghez ne ereszszen. Ez készület volt az istentelen halál-
ra.) Nyugodjál békével." Ezen szavak, mindent megfejtenek. 
Tiéfry, Van Schoor és Hochstein, mint a pokolnak küldött-
jei a betegnél virrasztottak, s a halottnak ágya és a keser-
vesen könyező család között falat képeztek, nehogy a beteg 
valamikép megtérjen. Verhaegen egy áj tatos, mondhatnám 
szent anyának űa volt, ki sokat kesergett a szabadkőmive-
sek körmeibe esett fiának istentelenségein; ennek Verhaegen 
megígérte, hogy öregségében, vagy halála óráján megtér. 
Kicsoda akadályozta tehát Verhaegent a megtérésben ? Tié-
fry , Van Schoor és Hochstein. A szabadkőmivesek erkölcsi 
kényszert gyakorolnak társuk fölött, miként az encyclopae-
disták Voltaire fölött, hogy megtérni ne merjen. Halálos ágya 
az istenesség és az istentelenség harcza volt. Leánya meg 
akarta menteni az atyát, a beteg szobájába rohan, hogy szól-
jon az atya szivéhez, a halottnak istentelenségben nevelt egy 
sarjadéka visszalöki a siró leányt, mutat neki egy irást, mely-
ben az atya a kath. egyház kebelén kivül akar meghalni. Ezen 
irást Verhaegentől a három pokolőr kicsikarta, hogy küldeté-
sükről hűségüket a páholyok előtt bebizonyítsák, s hogy Ver-
haegen mint szabadkőmives halt meg. A halottnak ágya kö-
rül mind idegenek álltak ; Verhaegen nem halt meg Isten, 
felesége, gyermekei szeretetének környezetében. Ott álltak 
a páholyok biztosai, a halottnak siralmas barátjai, s az egyik 
kimondja: „a parancsot teljesítettük." — Hallgatnánk e gyá-
szos halálról; de mivel ez oly tünemény, mely az európai 
conspirationak aknáit föltárja a gondoskodó ész előtt, kellett 
felőle szólni. A szomorú család imádkozott, s imádkozni fog 
a halottért , fájdalma legnagyobb, hogy a közös anyának 
imái, a kath. egyháznak, melyhez a család oly példásan ra-
gaszkodik , nem imádkozhatik értté. Mi történt a haldokló-
nak lelkében? azt az Isten t ud j a , ember semmi jelét nem 
látta. Hallgatnánk e halálról az ajtatos család iránti tisztelet 
miatt is ; de a kőmivesi szertartások, melyek a temetésnél 
az egyház szertartásait kizárták, kényszerítenek szólani. Sok 
volt a néző, de mindenkinél a botránynak szégyene. A páho-
lyok kifejtették a pompát, jelvényeikkel (a három szeglet, 
kalapács és súlymérő,) ékesitve párosan lépdeltek a kopor-
só előtt , mellett; u tána , az egyetem i f ja i , tanárai , és a so-
lidaires-k, vagyis az egyház szentségeit és szolgálatját meg-
vetők társulatának tagjai. (Folyt, köv.) 

— 

IRODALOM. 
„AZ Ó ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS a Vulgata sze-

rint , figyelemmel az eredeti szövegre, K á 1 d i György 
forditása nyomán, jegyzetekkel átdolgozva. Az apostoli 
szék jóváhagyásával. Mózes I. könyvétől — Királyok IV. 
könyvéig. Eger 1862." 

A lehanyatlott év egyik legbecsesb irodalmi áldásával 
kezdjük meg jelen rovatunkat. Örömünket, valamint méltány-
lásunkat is a fáradságos munka és a költséges kiadás fölött 
már nyilvánítók; jelenleg szándékunk egy kissé bővebben 
megtekinteni a kiállított mű bensejét és a nagy föladat meg-
oldásának minőségét. A könyvismertetések egyik legnehe-
zebb ága az ily mű bemutatása, mint mely igen sok, s külön-
féle körülmények számbavételét teszi kötelességül ; más rész-
ről pedig fáradságos egybevetésével jár mindazon források-
nak vagy müveknek, melyekre hivatkozás történik, vagy me-
lyek a mű létesítésénél épen alapul vétettek. Azonban a fá-
radalom is alig jutalmaztatik valahol szellemileg dúsabban, 
mint az ily munkálkodásnál, melyre annál szivesebben vállal-
koztunk , mivel ily műre nézve ismertetői tisztünkkel szer-
kesztésünk ideje alatt még nem élhettünk. — A mű elébe 
függesztett „Értesítés" leginkább kijeleli az utat, melyen ha-
ladhatunk a könyvek könyvének ismertetésében, minthogy 
abban kijelölvék a főpontok, melyekhez jegyzeteink fűzhetők. 
Az „Értesítés" következő : „A kath. anyaszentegyház ma-
gyar ajkú híveihez jelen I. füzettel indul meg az apostoli szék 
által jóváhagyatott magyar Szentírás, melyet nm. kis-ap-
ponyi B a r t a k o v i c s Béla egri érsek, s. b. t. tanácsos, örö-
kös főispán, m. akad. igazgató tag főpásztori megbizásából, 
a V u l g a t a szerént, K á 1 d i György forditása nyomán, leg-
nagyobb részt A 11 i o 1 i J . F. jegyzeteivel kisérve, s a főméit, 
és főt. magyar püspöki karból az apostoli szék által kineve-
zett nmélt. és f t Birálók észrevételeit követve, a magyar 
nyelv és irodalom jelen állásához alkalmazottan T a r k á n y i 
B. Józsel egri áldozópap, egyeld plebánus, magyar akadé-
miai levelező tag dolgozott á t , — s melylyel a Szent-István-
Társulat , ugyan az egri érsek ő nméltóságának a kiadási 
költségekhez járuló áldozatos részvéte által indíttatva , f. é. 
martius 10-én kelt határozata folytán , — ajándékul kedves-
kedik tagjainak." íme a keret , melybe a műre vonatkozó 
mondandók szoritva vannak. Az apostoli szék jóváhagyása, 
a nm. és ft. birálók hódolatra ragadó kara tiszteletet paran-
csol az ismertetőnek; a Vulgata, Káldi forditása, Allioli jegy-
zetei pedig alkalmas kötpontokat szolgáltatnak kézhez a mű 
minőségének bemutatására, valamint az eredeti szövegre való 
figyelem is, mely az „Értesítésben" nem érintetik ugyan, de 
a czimlap nyíltan homlokán hordja azt is. 

Köztudomás szerént Káldi a „Vulgata"-t forditotta , mi 
nem annyira Pázmány Péter és ,Joannes Argentus' helyben-
hagyásából, mint inkább az egész műnek a latin vulgata szö-
veggel való összehasonlításából, és magának Káldinak a szent-
könyvek jegyzéke után tett észrevételéből tűnik ki ; minél 
fogva ezen kitételek a „Vulgata szerént" és „Káldi György 
forditása nyomán" meglehetősen egygyé olvadván, a mű ezen 
minőségének kimutatására egy történelmi és egy, inkább köl-
tői részletet közlünk u g y , hogy Káldi forditása után nyom-
ban Tarkanyiét engedjük következni, és igy az összevetésből 



mind a megegyezés, mind a magyar nyelv jelen állása által 
kivánt eltérés azonnal szembeötlő lehet. A történelmire nézve 
fölhozzuk Jozue könyvének 21-ik részét, megjegyezvén, 
hogy a részek elébe függesztett tartalom Káldinál általában 
teljesebb, mint a fönforgó műben. A rész következő: 

K. Es a Lévi nemzetségének fejedelmi Eléazar paphoz já-
rulának, és a Nun fiához Jósuehez, és a rokonságok 
fejedelmihez , Israel fiainak minden nemzetségi szerént : 

T. És Levi nemzetségének fejedelmei Eleazar paphoz j á -
rulának , és Nun fiához Jozuehoz , és a rokonságok feje-
delmeihez , Izrael fiainak minden nemzetségei szerint? 

K. és szófiának nekik Silóban Kanaán földén, és mondá-
nak : Az Ur megparancsolta Moyses keze által, hogy 
nekünk lakni való városok adatnának, és azoknak ho-
státi a baromtartásra. 

T. és szólának nekik Silóban, Kanaán földén és mondák: 
Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy nekünk váro-
sok adassanak lakásra, és azok környéke baromtartásra. 

K. És adának az Israel fiai az ő örökségekből az Ur pa-
rancsolattya- szerént városokat és azoknaknak hostátit. 

T. És adának Izrael fiai örökségeikből az Ür parancsa sze-
rint városokat, és azok környékét. 

K. És ki-mène a sors a Káat háza-népére az Aáron pap 
fiaira, a Juda , és Simeon, és Benjamin nemzetségeiből, 
tizenháram váras. 

T. Es kijőve a sors Ivaat családjának, Aron pap fiainak, 
és Juda , Simeon és Benjamin nemzetségeiből juta ti-
zenhárom város. stb. 
E néhány vers összevetéséből kiderül : a) hogy Káldi 

közelebb áll a Vulgata Írásmódja szerént az eredetihez az 
,Israel' ,Moyses' nevekben , mint T., ki ,Izrael' ,Mózes' ,Jo-
zue'-t ir ; ámbár, például a Kaatban, már jobban kövöti Kál-
dit és a Vulgatát ; az eredetiben pedig Kahat van. b) T. meg-
toldja a szöveget a „juta" szóval, mely sem Káldinál, sem a 
Vulgatában, sem az eredetiben nem fordul elő ; az eredetitől 
pedig mind Káldi, mind a Vulgata annyiban tér el, hogy 
az eredeti szerént az idézett utolsó versben mindegyik tu-
lajdonnévhez odatétetik a ,nemzetség' szó, mi a forditások-
ban hiányzik. (Folyt, köv.) Pllk. 

VEGYESEK. 
PEST, jan. 16-án. A c s a n á d i székesegyházi kápta-

lan keseredett szivvel jelenti ft. G a b r i e l József cz. pré-
post, csanádi olvasókanonoknak élete 70-ik évében f. h. 9-én 
történt kimultát. Béke hamvainak ! 

— S c h a r n b e k János , nagyszombati gymnasiumi 
tanár , a középtanodai ifjúság üdvös élvezeteid ismét egy 3 
fölvonásu történeti drámát adott ki : „A Nólaiak Karthago-
ban" czim alatt. Ara fűzve 30 kr. Az ily szinmüvek iránt 
mindenfelől nyilatkozó óhajtás, és a t. szerzőnek ily müvek 
készítésére bebizonyított hivatása nem enged kétkednünk a 
müvet és tárgyat egyiránt megillető pártolásról. 

— Szivélyes sorok közt, melyekért ezennel köszönetet 
mondunk , küldetett be hozzánk, a jászói prépostsághoz tar-
tozó premontrei rendnek ez évre szolgáló névkönyve. A Can-
didus'kanonoki rendben, melynek élén R é p á s s y József ő 
mlga áll mint praelatus , van 60 áldozár, 8 fogadalmas, 18 

növendék, kik közül a tanügy gyei foglalkoznak 38; lelki-
pásztorkodnak 12; más hivatalokban levők 16; tanuló 21. A 
tanulók közt a csornai prépostságból is vannak növendékek. 

— A prot. egyh. és isk. lapban a következő passust ol-
vassuk: „Mióta a reformatio fölelevenité a bibliában levő 
örök igazságokat, mióta kimondá, hogy mi mindnyájan egy 
atya gyermekei vagyunk, lelki szabadságra hivattunk, hogy 
Isten előtt nincs ur és szolga, görög és zsidó, stb. azóta a 
mint látjuk" stb. — Szép ! a kath. egyház a redemtoristák szer-
zetét állította föl a rabszolgák kiváltására ; egy bizonyos más 
vallásúak a feketebőrüeket megfoszták emberi méltóságuktól, 
és mégis a reformatio mondta ki a nagy egyenlőséget ! Bizony 
megérjük nem sokára annak hirdetését, hogy a reformatio 
találta föl az abc-ét, vagy hogy előtte nem is voltak emberek; 
csak hogy ekkor mit reformált volna ! 

— A „Moniteur" jan. 12-ről jelenti , hogy Morlot he-
lyébe D a r b o y , nancyi püspök lőn kinevezve. 

— Balzer, kanonok és egyetemi tanár, a boroszlói her-
czeg-püspök által már 1860-ki húsvét óta le van tiltva elő-
adásainak folytatásától ; most pedig ő szentsége reá paran-
csolt , hogy tanárságáról mondjon le , mely parancsnak Bal-
zer hódol is. 

— Erfurtból panaszkodnak, hogy mindazon kath. in-
tézetek közül, melyek mintegy 50 év előtt ott léteztek, úgy-
mint: egyetem, gymnasium, székesegyházi, collég, káptalan, 
kolostorok, 8 plébánia , most már csak a plébániák vannak 
meg, az eltörlött kath. intézetek javai pedig legnagyobb részt 
prot. tanügyre fordíttatnak, az előbbi kolostorok és intézeti 
lakok kaszárnyákká változtattattak, és a gymnasiumban a 
kath. vallástanitón kivül egyedül prot. tanitók vannak. Mig 
a szász tartományban 20 ev. gymnasium és 8 ev. tanítóké-
pezde áll , csak egyetlen kath. gymnasium van Heiligen-
stadtban. 

— Glasgowban (Scotia) egy kath. pap 30 napi bör-
tönre Ítéltetett, mivel vonakodott a törvényszék előtt egy 
tolvajt megnevezni, ki neki gyónt , és intése következtében 
az elrablott jószágot a tulajdonosnak visszaadta. 

— A vercellii, ivreai és biellai megyékben Piemontban 
már jó idő óta kóborol egy , Ambrogsio nevű apostata pap, 
ki nyilvános helyeken, vagy ha szerét teheti, az egyházi szó-
székről is terjeszti a nép között káromlásait a kath. hit, egy-
ház, szent-mise, pápa stb. ellen, és ugyanazokat nyomtatvá-
nyokban is szórja szét. A kormány részéről carabinieri-k ki-
sérik, állitólag a rend föntartása végett, valóban pedig hogy 
bántalmazás nélkül terjeszthesse hazugságait. Ezt védi a kor-
mány , a kötelességhű, becsületes kath. papokat pedig fag-
gatja , a hol, és a mint csak lehet. 

— A mult húsvéti ünnepkor megtért L a a k e , előbb 
ferbellini igehirdető, a boroszlói papnöveldében az egyházi 
rend fölvételére készül, és nem sokára egy kis controvers-
iratot bocsát közre. 

— Észak-Amerikában, a pittsburgi székesegyházban a 
redemtorista-atyák nem rég népmissiot tartottak, melynek 
alkalmával 50 prot. vétetett föl a kath. egyház keblébe. A 
clevelandi megyében is két prot. lelkész tért meg. (Kath. Bl.) 

B é c s b e b. H. K-nak : Az ohajtott cserepéldányt megküldött« k ; 
teendő fáradalmiért köszönet. 

Bocsánatot kérünk t. olvasóinktól, ha egynémely czirnszalag tán 
egy kissé hibásan van nyomtatva ; annak nyomatása a legtöbb munka 
között szokott történni, és igy menthető a hiba. Csak ha eljut az illető-
hez a lap, mi főczél. Egyébiránt köszönjük a figyelmeztetést. 
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A nagy ellentét. 
(Folytatás ) 

Ember nem téríthet meg senkit. Ezt a prote-
stantismus is vallja. A hit az Isten benső ajándéka az 
emberben, mely más külsőt is föltételez, tudnillik a 
hitnek hirdetését. A protestantismus annyira Isten 
ajándékának vallja a hitet, hogy a hirdetést is kikü-
szöbölte, kitkit magára hagyván , hogy olvasván a 
bibliát, várja, mig a Szentlélek őt megszállja. Hol a 
hit egészen isteni mü, hol egészen egyéni dolog: ott 
az Ige hirdetése egészen fölösleges. De az egyház, 
vallván a szabad akaratot, vallván a bűnbe esett em-
bernél a józan észt, sem egyiket , sem másikat az ör-
dög találmányának nem mondta, az Ige hirdetését 
oly szükségesnek vallja, miként sz. Pál : quomodo 
audient sine praedicante? A hitküldér szava a hitnek 
lehetőségét, a hit az Isten benső ajándékának való-
ságát hirdeti. A mely nemzethez az Isten hitküldért 
küld, jele annak, hogy azon nemzetnek a hit aján-
dékát akarja adni. Az ily nemzet egyes fiairól lehet 
mondani, hogy sokan a hit külső ajándékát megvet-
ve, mivel a hitküldért elűzve vagy meggyilkolva, 
elvetették a hitnek benső ajándékát is. Lehet mon-
dani, hogy sziveiket elzárták, miként az Írástudók 
és a pharisaeusok ; de az egész nemzetről, és 80 év 
hosszant, nem lehet mondani, különben nem értenők, 
miért küldte az Isten oda a hitküldéreket. Megértjük 
az írási mondatot: tota die expandi manus ad popu-
lum non credentem, et contra-dicentem ; de nem ér-
tenők: 80 annis expandi manus; mivel mig a hitkül-
dér kivül szól, a Szentlélek azalatt a hallgatónak szi-
véhez szól. — A hol tehát a Szentlélek működik a 
hitküldér szavai mellett, ott meglesz a siker; sőt a 
prot. tan szerént ott s z ü k s é g k é p meg kell lenni a 
sikernek. Mondták: ,16-ik századtól velünk van a 
Szentlélek.' Helyes; — de veletek van-e az ő műkö-

dése? Erre a szükséges bizonyiték 300 éven át ma is 
hiányzik. A hol van a Szentlélek, ott van a megszente-
lődés ; s hol a megszentelődés, hol az Isten ajándéka 
van, melyet hitnek nevezünk, ott van a Szentlélek is. 
Nyolczvankét év alatt tett fáradság a prot. hitter-
jesztő társulatok által nem mutatja föl a megszente-
lődést, az Isten ajándékát; a kath. hitterjesztő egye-
sület bámulatos sikerben mutatja föl azt; mind azt, 
mind ezt a prot. tekintélyek bizonyítják : tehát a 
kath. hitterjesztést, mint emberi müvet, kiséri az 
isteni mü; a prot. hitterjesztést nem kiséri. Tehát a 
protestantismus nem kaphatta a küldetést az emberi-
ség vezényletére az örök boldogsághoz. 

A protestantismusnál a hitterjesztői szellem har-
madfél századon át nyugodva, hatalmas robajjal föl-
kelt. Azt vélte a világ, hogy tarditatem gravitate 
compensât. Sed non in commotione, non in furore 
Dominus. A ki nem anya, az nem szülhet; kinek nincs 
magva, az nem fogamzhat. Emberi szemmel mérle-
gelve a vállalatot, azt kellett volna gondolni, hogy 
az aratás elkapatik a kath. hitterjesztők elől; de a 
hitre támaszkodó lélek nyugodtan nézte e nagy ké-
születet. Akkor a hivő jámborok, nem sejtve a do-
log kimenetelét, az isteni gondviselésre támaszkodva, 
mondották: hogyan vihetne az Isten valakit eretnek-
ségre? eme kisérletis a kath. egyház dicsőségére lesz; 
ma már a történeti adatokra támaszkodva mondjuk ezt. 
Szokása volt a sivatag magányaiban lakó atyáknak, 
ingerkedni az ördöggel; si potes ferire, feri; sin 
abi in maiam rem ; mondhatta a kath. lélek : ha tud-
tok valamit tenni, tegyetek ; ha veletek van a Szent-
lélek, mutassátok meg, meglátjuk. Megtettek a prot.. 
hittéritők mindent, mi rájuk bizatott, nem voltak 
tunyák, nem voltak gyávák, a dús díjazást megér-
demlették. De fölnyitni a hitetlen előtt a hitnek igaz-
ságait, nem elég arra, hogy a hitetlen higyjen. A 
hit az elmének ténye, de az akaratban kezdődik, ez 
pedig szabad. Ha merő ismeret volna a hi t , Európá-
ban ki ki katholikus lenne. Ha a hit meggyőződés 
volna, miként bármily földi igazságról szokott lenni, 
annyi tudós nem lenne hitetlen. A hitküldér az elmé-
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hez beszél, az akarathoz nem férhet. Pedig hogy va-
laki a hitküldérhez közeledjék, hogy vele társalog-
jon, hogy beszédét hallgassa, ez az akaratnak ténye. 
Hallgat a hitküldér szavaira, mivel akar; ott hagyja, 
mivel rá hallgatni nem akar. Ez lehet puszta tudvágy, 
érdek, de lehet az isteni malaszt első működése a hi-
tetlennek lelkében '). Az Isten küldi a hittérítőt a 
pogány néphez, azalatt a pogány népet huzza a hit-
téritőhez. A jó akarat, mely a hittéritőt kedvesen 
hallgatja, már az isteni malaszt gyümölcse az aka-
ratban 2). A nyájas hallgató, a nélkül hogy öntudata 
volna, mi történik lelkében, vonatik a hittérítő sze-
mélyéhez és beszédjéhez. Hallgatva a szent beszédre, 
hajlik annak benső elfogadásái y Si nélkül hogy ezen 
elfogadás fölött magával előlegesen tanácskoznék 3). 
Az akarat hajlik, de az elme még nem hisz. A hajló 
akarat már az isteni malaszt hatalmában van; de az 
elme még nincs. A hitnek kezdete meglett, de nem 
a hit 4). A hajló akarat mellett az elme ugyanazon 
malaszttól érintetik; kezdi látni az előadott igaz-
ságot, habár nem érti. A hitküldér beszédje fölvilá-
gosítja a hit igazságait kívülről, a malaszt fölvilágo-
sítja azokat belülről, képessé teszi az elmét a látásra; 
az akarat meghajlítva, az elme és az igazság kivülről-
belülről fői van világosítva ; jön az akaratra uj lendi-
tés az isteni malaszttól, az akarat hinni akar , 5) az 
elme, már a malaszttól fölvilágosítva, az akarat ezen 
határozatának engedve, az isteni tekintélynek, mely-
re a hitküldér mindég hivatkozott, aláveti magát, 
beegyez, igaznak tart ja , mit a hitküldér mondott. Az 
elme hisz: a hitnek első ténye megvan. — Ez a hit-
nek, mint egyes ténynek fogamzási menete. Az aka-
rat kezdi, az elme végzi; de a malaszt mind a kettőt 
megelőzi s határozatra bírja. Az hitt, a ki hinni akart ; 
a ki nem hitt , âZ 7 3) malasztnak ellenszegülve, hinni 

>) S. Aug. enarr. in Ps. 150. n. 3. T. 4. p. 1695. Gr. ed. 
Ven. 1730. 

2) Dulcescit cibus verbi, tenebrae nova luce pelluntur, 
transit animus de voluntate in voluntatem. S. Leo M. de voc. 
omnium gentium 1. 1. c. 8. p. 238. ed. Ven. 1748. 

3) Suar. Proleg. 3. ad Grat. Dei. c. 6. n. 16. Vol. 1. p. 
101. — 1. 3. c. 7. n. 10. p. 64. 

4) Suar. de grat. Dei 1. 2. c. 3. n. 17. p. 343. 
5) Deus voluntatem praeparat , ipse donat. Quam si 

Deus per suam gratiam non dederit , numquam potest homo 
in Deum v e l l e c r e d e r e , quia ipsam voluntatem gratia 
non invenit, sed operatur in homine. S. Fulg. epist. 17. seu 
liber ad Petr. Diac. de Incarn. c. 21. n. 42. p. 141. (A volun-
tas ' szócska nem az akaratot , mint tehetséget, de az a k a-
r á s t , mint az akaratnak tényét jelenti. A latin nyelvnek a 
szüksége, hogy a ,voluntas' tehetséget , és ennek tényét 
jelenti.) 

nem akart ; mindkettő szabadon cselekedett. Ha az aka-
rat nem működnék a hitben, nem parancsoltathatnék a 
hit ; ha az akarat ellen nem szegülhetne a malasztnak, az 
Isten külső és belső meghívásának, a hitetlenség nem 
volna bün, a hit nem lehetne erény. „Ut Deo credere 
v e l i m u s , ille nobis bonam voluntatem contulit; ut 
in eum crederemus, ipse nobis fidem donavit", igy 
szól sz. Fulgentius 1). „Voluntas, qua credimus, do-
no Dei tribuitur: ipsum v e l l e c r e d e r e Deus 
operatur in homine" 2). „Ipse gentium fidem facit. 
Porro sí operatur Deus fidem nostram, miro modo 
á g e n s in c o r d i b u s n o s t r i s , ut credamus" 3). 
„Scimus qui corde c r e d u n t , sua id facere v o l u n -
t a t e , et libero arbitrio" 4). „Fides primogenita cor-
dis", idest voluntatis 5). 

Sokat adakoztak a prot. gazdagok, a hitterjesztő 
társulatok tőkéjét tengerré növesztették ; de a pénz 
nem isteni malaszt, a pénz nem térit. Sokat terveztek 
a középponti bizottmányok, sokat tettek a fiók-tár-
sulatok, utaztak, küldetési munkájukat végezték a 
prot. ügynökök: de mindez emberi mii volt, termé-
szetfölötti eredményt, milyen a megtérés, nem szült. 
A mit a kath. hittudós a hit tudományos elveiből le-
hoz, azt Marshall ur prot. tekintélyek vallomásaiból 
vitatja be: a kath. egyház magteljét, a protestantis-
mus magtalanságát; ott a Szentlélek működését, itt 
a magára hagyatott emberi erőt. A hitterjesztés ered-
ményeit közlik a kath. újságok is; de Marshall ur-
nák az érdeme, hogy a prot. hitterjesztés sikeretlen-
ségével párvonalos ellentétben a kath. hitterjesztés 
nagy sikerét prot. tekintélyek vallomásaiból állitotta 
össze. Ez a két nagy ellentét. A gyermekek, kiket a 
prot. hittéritők pénzért vásárolnak a szülőktől, midőn 
fölnövekednek, szülőik vallására térnek vissza, s go-
noszabbak lesznek, mint a hitetlenségben lettek vol-
na; a kath. megtértek, miként a japani és a mai ana-
mi vértanuk bizonyítják, meghalnak, de hitüket nem 
tagadják, sőt a keresztségre kiszemeltek, de még 
nem kereszteltek, nem nyerhetvén el a vizkeresztsé-
get, fölvették a vérkeresztséget. Ez Istennek a müve. 

Megismertetve Marshall munkájának fővonalait, 
alapgondolatjait, áttérünk a részletek rövid előadá-
sára." Először a hitterjesztő személyek mind a két 
részen. 

') L. 1. de vérit, praedest. et grat. c. 18. n. 38. p. 204. 
2) S. Aug. de spirit, et lit. c. 34. n. 6. T. 10. p. 120. D. 

F. ed. Venet. 1733. 
3) S. Aug. de praedest. sanctor. c. 2 n. 6. T. 10. p. 793. 
4) S. Aug. ep. 217. c. 5. n. 17. T. 2. p. 805. D. 
5) S. Greg. 1. 2. mor. c. 46. n. 71. T. 1. p. 64. E. 



Marshall ur mindég az okozatot keresi, prot. 
tanúvallomásokból megalapítja; figyelmeztet a rejlő 
okra a személyek nagy ellentétében. Fordítsuk mi 
meg a vitatást, tekintsük a hitterjesztő személyzetet, 
a mint azt a romai propaganda és a prot. hitterjesztő 
társulat kiállítja s kiküldi; ott fogjuk végezni, hol 
Marshall ur megkezdte, a prot. vallomások minket 
készen fognak várni. Nem említjük sz. Patrikot, Ágos-
tont, Bonifáczot, s az európai nemzetek egyes apos-
tolait, mily isteni és egyházi küldetéssel mentek a 
pogány népekhez, s meg is téritették; csak a propa-
ganda növendékeit s papjait tartjuk szem előtt, hogy 
a prot. hitterjesztő társulatok bizományosaival a pár-
huzam könnyebb és tökéletesebb legyen. 

A kath. egyház, isteni küldetéssel főlruházva, 
evvel küldi az ő szolgáit a pogány népekhez. De ki-
ket küld ezen isteni tekintélylyel? Küld olyakat, ki-
ket az Isten e munkára kiszemelt s meghívott. Az 
apostolok meghivattak, azután küldettek. A romai 
propaganda az ifjakban ezen isteni hivatást vizsgálja, 
fejleszti, érleli, szilárdítja. Itt az Isten belülről, az egy-
ház kívülről egy czélra törekszik. E nevelés a nélkü-
lözések, a sanyaruságok, a szenvedések, az erőszakos 
halál képezdéje. Mindent tűrni, mindent szenvedni Jé-
zusért, csak hogy a hitetlenek megismerjék, vallják 
Jézust: ez a propaganda-növeldének fő iránya. Az ifjak 
kész vértanuk, kik itt lemondanak mindenről, mi a 
testnek kellemetes, minden segély, minden kiséret 
nélkül indulnak, hova őket az elöljáróság küldi, nem 
vivén magukkal mást, mint az isteni malasztot a 
szívben, hogy b á r h o l , bár mikor meghalva, tiszta 
lélekkel jelenhessenek meg az ítélő Jézus előtt, kiért 
mindent áldoztak. Mennek, nem egy parti városba, 
hol az európaiak társaságában kényelmesen lehet 
időzni, mulatni, kertet nevelni, marhát tenyészteni 
vagy kereskedést űzni; de kitétetve a parti városban 
a hajóról, mennek nem forgany-fegyverrel, de isteni 
szeretettel fölszerelve a puszták tanyáiba, a pogány 
helységek fényes vagy szennyes fészkeibe. Őket a 
Szentlélek hivta., a Szentlélek szentelte, az egyház is-
teni tekintélylyel küldte. A. megszentelés természet-
fölötti levén, természetfölötti erényekben mutatko-
zik rajtuk, bennük s általuk oly tényekben, melyek-
től a természet irtózik. A hontalanság, elláttatlanság 
az élelem- s ruházatban, elszakadás a családtól, a 
nemzettől, az európai embertől, sőt, bár mily vallá-
sú lenne, a kereszténytől, a nőtlenség, földi örömte-
lenség, szegénység, derült lelkű türelem az éhség-
ben, a szomjúságban, a hidegben, a forróságban, az 
üldözésben, a megvetésben, a kigunyolásban, a ki-

noztatásban, az elhagyottságban, az erőszakos halál-
ban; mindezt csudálja a pogány, mivel hasonlót nem 
látott, nem hallott, nem gyakorolt. Sz.Pál a pogány 
népek apostolainak ma is a példája. Vérig elverve, 
tömlöczből tömlöczbe vonszoltatva, Antiochiából ki-
űzve , Iconiumban üldözve, Damascusban halálra ke-
restetve, Listriában megköveztetve, halottnak tarta-
tott, a városból a mezőre kidobatott, Filippiben meg-
vesszőztetett, Tessalonikból csak csuda által mene-
kült meg, Jeruzsálemben majd meg nem gyilkolva, 
Cesareában tömlöczbe záratik, vasakba verve a tenge-
ren hajótörések között Romába küldetik, mindenütt 
kézimunkáján táplálkozva, senkinek terhére nem esve, 
örül hogy ennyit szenved; „én, úgymond, megkötözve 
vagyok, de az Isten igéje nincs megkötve." Isteni volt a 
szeretet, mely annyi szenvedésekre vezette, isteni a ma-
laszt, mely győzhetlenné tette. Sz. Pál a pogánynépek 
apostolainak örök példánya, egy szellem buzdítja 
mindnyájukat: élni, szenvedni, halni Jézusért. A po-
gány népek megtérésének története mindenkor vér-
betükkel Íratott. Sanguis martyrum semen christia-
norum. Ez az isteni hivatás, ez az Isten tekintélyével 
történt küldetés, ez a tiszta szándék, a hittéritésben 
semmit sem keresni, csak a pogányok, a hitetlenek 
örök üdvösségét a megtérésben; ez a kath. hittéritési 
személyzet. 

Van Londonban, Glasgowban, Genfben, Balti-
moreban prot. hitterjesztő társulat. Ügyvédek, gyá-
rosok, kereskedők, juhtenyésztők, ház- s földbirto-
kosok társulatot alapítottak, pénztőkét adományoz-
tak , igazgatóságot és osztályokat szerveztek, nyom-
dákat, írnokokat alkalmaztak. Az elnök nem a leg-
ügyesebb, nem a leglelkesebb, hanem a legnagyobb 
részvényes,ha akarja az elnöki czimet. Ezeknek min-
denike olyan, kinek soha sem mondatott: docete 
omnes gentes, s ha van közöttük, ki papnak hivatik, 
a társulat laicus, tekintélye, hivatása magányos, egyé-
ni, küldetése emberi. Közzététetik a hitküldéri állo-
más, ajánlkozik egy gentleman, ki gyári foglalatos-
ságaiból a társulatnál hivatalt, állomást keres, mivel 
jövedelmezőbb az előbbi állomásnál. Az alku meg-
köttetik, a hitküldéri állomás terjedelmével együtt 
kitüzetik, az útiköltség, a napi díj, az évi bér s más-
nemű járulék megszabatik, a hitküldéri tisztkedés-
nek évszáma meghatároztatik, magasabb dí j , vagy 
jövedelmezőbb hitküldéri állomás jutalomként kilá-
tásba tétetik, a kötvény aláiratik, az apostol meg-
születik, ha rögtön kész a személy, vagy a hajó, rög-
tön utazik, magával viszi a pénz-utalványokat, hogy 
ezeket hitküldéri állomásához a legközelebbi bankár-
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nál évszakonként beváltsa. A gyárnoki társulat ép igy küldi 
az ő ügynökeit. A liitterjesztő társulat küldése hasonló a ke-
reskedői bizományhoz, a szolga-fölvételhez, kinek bére s teen-
dője előre kiszabatik; tőle munkát kérnek, ezért pénzt adnak, 
ő pénzt keres, ezért a társulatnál munkára ajánlkozik. Küldetik 
embertől, emberi tekintélylyel, s mint ember, emberi munkára ; 
ő nem hitküldér, mivel az Isten nem hivta, nem küldte ; ő 
ügynök, bizományos és szolga. A kiszabott munka : bibliákat 
m i n d e n m ó d o n a pogányok kezeibe jut tatni , s ha a kö-
rülmények engedik, (a mi soha sem szokott lenni) a pogány 
népeknek a prot. angol isteni-tiszteletet megmutatni. Min-
den emberi szerződésnél, ugy ennél is, magában értetik, 
hogy ha ragályos betegségek, lázadások kiütnek , a hitter-
jesztő társulat ügynöke az első hajóra iil, s más biztos hely-
re , vagy Európába utazik a társulat költségén. Ki is gon-
dolna oly eszeveszett önmegtagadásra , hogy életét, egész-
ségét veszélynek kitenné, hogy a parttól a pogány népek 
közé menjen? 0 erre nem vállalkozott, őt erre nem küldték. 
Kényelmes lakás , ker t , séta , mulatság, házi, társadalmi 
comfort, cseléd nélkül azon társulat ügynökeit gondolni sem 
lehet. Az önkénytes nélkülözést, sanyarúságot, böjtöt, nőt-
lenséget vallásos elvei szerént kigúnyolja ; mily nagyot ne-
vetne ő , ha kivánnák tőle , hogy üldözésnek , bambuszboto-
zásnak , tömlöcznek , égetésnek, lefejeztetésnek magát szán-
dékosan kitegye ? Ő küldetik mint ember, emberi erő fölöttit 
nem követelnek tőle ; s midőn emberi munkáját végzi, liaja-
szálait is biztosítja a társulat. 

Olyan a kath. hitküldér ! Ilyen a londoni tanya (ta-
wern) küldöttje ! Amaz apostol, ez ügynök; amaz az Istennek, 
ez az embernek küldöttje ; amazt a Szentlélek hivta, malaszt-
tal gazdagította, ezt a kenyér és pénz inditotta, az ember fo-
gadta föl ; amaz semmi földi díjt nem kap, s nem szűnik meg 
a pogány népek apostola lenni; ez díjaztatik, s ha a biblia 
elosztásai mellett más kereskedelmi társulatok ügyeit vezetve, 
kereskedést űzve, vagy pedig nősülve meggazdagodik, szol-
gálatját a hitterjesztő társulatnak fölmondja; az a szegény-
ségre, sanyaruságra, életveszélyre, ez kényelmes lakásra, dús 
jövedelemre megy ; az oly erényekkel lép a pogány népek elé, 
melyektől a természet borzad, ez legfölebb közerkölcsi illem-
mel ; annak lelki nagyságát, nőtlenségét, szelidségét, győz-
hetlen szeretetét a pogány népek csudálják, ezt gyermekei 
között, nejének karjain, társaságban a poharaknál látván, 
csudálják, hogy mit kereshet közöttük, s mire akarja őket 
oktatni, miután mindazt megtették, mit ő tesz. Az erkölcsi 
törvény a pogány népeknél is ugyanaz, ami a keresztények-
nél. — Tehát önfeláldozás egy részről, kényelem másik rész-
ről, a pogány népek meghívása az örök üdvösségre egyiknél, 
a gazdagodás másoknál azon ismérv, melyik romai, melyik 
londoni hitküldér, vagyis a ,stultitia crucis' és a ,sapientia 
mundi.' „Az isteni hivatás eszméje az angol hitterjesztő egye-
sületnél soha kérdésbe nem jön ; ' ; ' ) ,.a szándékos sanyargat-
tatás nevetséges ascetismus, ez nincs a prot. evangeliumi 
rendszerben", mondja a calcuttai püspök 2). (Folyt, köv.) 

' ) T . III. p. 406. — *) T. I. p. 384. 
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A luxemburgi apostoli helyettesnek körlevele 
a napi sajtó ügyében. 

Kedves testvéreim ! A napi sajtó a gonoszok és hitet-
lenek kezeiben a legveszedelmesebb eszközök egyike a ker. 
hitnek lerontására, az erkölcsiség, s az erény eszméjének a 
szivekben és lelkekben aláásására, a gonosz elvek, s oly tanok 
terjesztésére, melyek a szenvedélyeknek hizelkednek, hogy 
végre észrevétlenül a kereszténység és a társadalom lerom-
bolására eljuthassanak. Minél kevesebb tudománya és lelkis-
merete van, a ki ily irányban vezeti a saj tót , hazugság, sér-
tés, rágalom által annal kedvesebb, és vonzóbb lesz a köz Íz-
lés előtt. Ily hitetlenek kezében a napi sajtó, a szentirás sza-
vait használva, cathedra pestilentiae lesz, a hazugság dögle-
letes légét lehelve, káromolva s becstelenitve azt, a mi szent, 
lepiszkolva olyanokat, kik magukat nem védhetik e téren. 
Siralmasabb ily napi sajtó, bár mily más megtámadásoknál, 
mivel hazug híreket terjesztve , igaz tényeket eltorzitva, uj 
körülményeket koholva , mindent, a mi szent hitiinkhez tar-
tozik, utálatos szinben ad elő, s igy meggyengiti napról-napra 
a hitet a hivők kebleiben. Innen ered a ti lelkismeretbeli kö-
telességtek, hogy forduljatok el az ily kísértetektől, ne segít-
sétek, elő ne mozdítsátok az ily lapokat előfizetés, s ne tisz-
teljétek meg azokat olvasá3 által. Legyenek házaitok bezárva 
ily nemű sajtó termékei előtt. Emlékezzetek, mit mondott sz. 
János: „Ha valaki jön hozzátok , s nem hozza ezen tanítást 
magával, ne bocsássátok be azt házaitokba , ne üdvözöljétek 
azt"; vagy is, a ki hozzátok jöve, mást tanit , mint az egy-
ház, ne lépjetek vele közösségbe, ne fogadjátok el az ő üd-
vözletét , sem pedig az ő tudósitásait, „mivel a ki őt üdvözli, 
vagyis olvasással megtiszteli, az részt vesz az ő gonosz tet-
teiben." *) A külföldi lapok közül ily nemű két csábitót ne-
vezek: ,Siècle' és ,Indépendance belge'. Tudjátok kedves 
testvéreim, hogy nálunk is forog ily csábitó, ki buzog a csá-
bításban. Két éve már, hogy figyelmeztettelek titeket egy is-
tentelen lapra, mely a mi kath. országunkban nyomatik ; ez 
a ,Le Courrier'. Isten és ember előtt tanúskodom, hogy azóta 
nem javult, sőt napról-napra merészebb, s istentelen útjaiban 
megrögzöttebbé vált. Nem csak az egyházat s a szent-atyát 
szakadatlanul bántalmazta, rágalmazta , hanem oly vakmerő-
ségre is vetemedett, hogy a megváltó Krisztus Jézusnak va-
lóságos és igaz jelenlétét az Oltáriszentségben, az egyház 
csalhatlanságát a hit és erkölcs dolgában is tagadta. Ezen 
lap, nem csak egy, de minden eretnekséget terjeszt, midőn 
az egyháznak minden liitágazatjait tagadja, minden szentsé-
geit kigúnyolja, a szent-misét, s az egész szertartást a babo-
naság külső büntetéseinek nyilvánítja , melyeknek nincs ér-
telmük, melyeknek semmi valóság meg nem felel, s ezeket a 
papok csalásainak kiáltja A megváltó Isten-ember ellen szi-
dalmakat okád, melyeken az emberi kebel megrezzen, s a száj 
ki nem mondhat, az ajtatos fül borzadva hall. Ezen szidalmak 
tanúságot tesznek, hogy azoknak szerzője fölötte istentelen, 
s erkölcsileg igen megromlott. Említést sem teszek azonbán-
talmakról, rágalmakról, becstelenitésekről, melyeket naponta 
ellenem s ellenetek a nép közé szór, csak azért, mivel papok 
vagyunk , a sátán szolgáinak s csalóknak nevez, hirdet, rá-
galmaz. Non est discipulus supra magistrum; ha isteni mes-

2 Joann 10 , 11 
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terünket rágalmazták, nekünk, az ő tanítványainak, a rágal-
mak ellen nincs jogunk panaszkodni. De papságunk tisztelete 
kivánja , hogy ezennel az egész világ előtt tiltakozzam az ily 
gyanúsítások, hazugságok s rágalmak ellen. A Courrier szer-
kesztősége ez előtt némi tiszteletet szinlelt őseink vallása 
iránt, most az alattomossággal fölhagyott, őseinknek religio-
ját nyiltan gyűlöletessé , nevetségessé tenni iparkodik. Pec-
cator, cum in profundum veneri t , contemnit. Rágalmazza a 
religio szolgáit, mindnyájukra a közmegvetést fölhivja, azaz : 
kereken szólva, ő kiirtani akarja a kath. hitet, megrontani a 
szent erkölcsöket, aláásni a társadalom alapjai t , hirdetni, 
terjeszteni a gonoszságot, a csalást, a hazugságot és minden-
féle istentelenséget. Mind ebből szent hitünk igazsága sze-
rént következik: 1) Hogy a ,Courrier' szerkesztőségi sze-
mélyzete, habár a keresztség által Jézus Krisztus hiveihez 
tartoznának, magát az egyháztól elszakította, engedetlen 
és rühes juh lett, azért az egyház köréből kizáratik, mig csak 
gonosz tetteit, nyilván vissza nem vonja. A Megváltó ezt már 
maga mondta: qui non credit jam judicatus es t , quia non 
credit in nomine íilii Dei : ]) és Máté apostolnál: qui Eccle-
siam non audit, sít tibi sicut ethnicus et publicanus 2) Hogy 
mindazok, a kik a ,Courrier'-re előfizetnek, benne részt vesz-
nek, vagy különös engedelem nélkül olvassák, nem oldoztat-
hatnak föl a szent gyónásiiál, mig csak vele föl nem hagy-
nak; mivel pénzük, befolyásuk, munkájuk által a rosszat fön-
tartják és nevelik. Ily ú j ság , mely gonosz elveket hirdet , s 
szitkot szór világosan az ördög szolgálatjában van. A ki te-
hát dolgozik , vagy előfizet oly ú jságra , az ördög munkáját 
segiti elő, melyről a keresztségnél lemondott. 3) Azok is. kik 
elkeriilhetlen szükségesetén kivül olvassák a Courriert, ha-
sonlókép nem oldoztathatnak föl , mig ezen olvasással föl 
nem hagynak, mivel ezáltal másoknak bűnét elősegitik, ma-
gukat a hitvesztésnek kiteszik ; qui amat periculum, peribit 
in illo. Tudom én azt előre, hogy sokan engemet vakbuzgó-
ságról , s oktalanságról fognak vádolni, mivel merem szava-
mat emelni a féktelen sajtó ellen. Ezeknek én sz. Pál sza-
vaival felelek, mihi autem minimum es t , ut a vobis judicer; 
qui me judicat. Dominus est 2). Ily botrányra hallgatnom nem 
lehetett. Ha nem szólanék, nagyot vétenék az Isten ellen, a 
ki ezen megyei hivek gondjaival ideiglenesen megbizott. Ne-
kem nem volt szabad hallgatni, annál inkább, mivel az Ur 
szólni parancsolt Ezecbielnél : „Fili hominis, speculatorem 
dedi te domui Israel, et audies de ore meo verbum, et an-
nuntiabis eis ex me. Si dicente me ad impium: morte mó-
rién*, non annuntiaveris ei, neque locutus fueris ut avertatur 
a via sua impia, et v ivat , ipse impius in impietate sua rao-
rietur, anguinem autem ejus de manu tua requiram; si autem 
tu annunciaveris impio, et ille non fuerit conversus ab impie-
tate sua morietur , tu autem animam tuam liberasti Sed et 
si conversus justus a justitia sua fueri t , et fecerit iniquita-
tem, ponam offendiculum coram eo, ipse morietur, quia non 
annuntiasti ei ; si autem autem annuntiaveris justo, et non 
peccaverit, vivet, quia annunciasti e i , et tu animam tuam li-
berasti" 3J. Nem hallgathattam tehát, nehogy az Isten ostora 
leszálljon ezen országra, hol annyi szidalmak és istentelen-
•ségek büntetlenül nyomathatnak és terjesztethetnek ; ettől 

kellene ta r tan i , ha Luxemburgban, mely ős kath. nép és or-
szág , legalább egy szó nem emelkednék a hallatlan istente-
lenség ellen. Testvéreim! Én megtettem kötelességemet: te-
gyétek meg most ti a t ieteket; legyetek ra j t a , hogy az is-
tentelen ujság-lapokat hiveitek házától eltávolitsátok. A ki 
közületek ezt nem teszi, egykoron az Isten birói széke előtt 
engemet nem vádolhat, hogy nem figyelmeztettem őt. De én 
remélem, hogy az apostol buzditásaira mindnyájan készséges 
akarattal lesztek : „Nolite seduci : corrumpunt bonos mores 
colloquia prava" , ,Non simus parvuli fluctuantes, et cir-
cumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in 
astutia ad circumventionem erroris" 2). „Nemo vos seducat 
inanibus verbis , propter hoc enim venit ira Dei in lilios dif-
fldentiae. Nolite ergo esse participes eorum. Eratis enim 
aliquando tenebrae, nunc autem lux in Domino. Ut filii lucis 
ambulate 3). A jelen körlevél olvastassék a hiveknnk a leg-
közelebbi vasárnapon. Luxemburg. 2. dec. 1862 N. A d a me s 
apostoli helyettes." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége m. é. dec. 29-ről kelt legfelsői)!) határoza-

tával L a z a János, endrődi főesperest és nagymajtényi lelkészt a , ,S . 
Auguslini de Quinque-Ecclesiis" c/.iinii prépostsággnl legkegyelmeseb-
ben fölruházni, S z a b ó Antid, szathmár egyházmegyei lelkészt pedig 
a szathmári székes-káptalanhoz cz. kanonoknak legkegyelmesebben ki-
nevezni méltóztatott. 

UJ-KIGYOS, jan. 11-én. A gyulai kerület alesperese, 
ft. K o v á t s János cz. kanonok s csabai plebánus nincs többé 
az élők sorában. A halál, az élet e kérlelhetlen ellensége, ma 
ragadta el őt körünkből : de csak azért , hogy a mindenek 
Urától , kinek életében fáradhatlan szolgája volt , jutalmát 
elvegye. A boldogultnak, kit gyermekkorom óta volt szeren-
csém ismerni, utolsó napjai, miként egész élete, a valódi ön-
megadás kinyomata volt. Ez szülé benne azon ritka szelid, 
nyájas lelkületet, melyről szent Pál mondja : „modestia ve-
stra nota sit omnibus hominibus" ; mely miatt mindenkinek 
osztatlan szeretetét és becsülését bir ta , egyháziaknak ugy 
mint világiaknak. Hivatalos teendőit is oly szorgalommal é3 
épületes buzgósággal végzé, mint Isten szent titkainak sáfá-
rához illett: melyért nem csak a csabai, hol 19, de leginkább 
a kőrösladányi hiveknél, hol 15 évet töltött mint hü lelki-
pásztor, feledhetlen emléke A gerendási kápolna oltárának 
megáldatása volt utolsó rendkivüli megbízatása, melyet mult 
évi dec. 18-án a legmegragadóbb ajtatossággal végzett. Tud-
ván, hogy ez által a hely Isten házává avattatik, hova a', aj-
tatos keblű és hiterős lelkű hiveknek legforróbb kivánságuk 
összegyülekezni ; valamint őt az égben, ugy az azt emelő ne-
mes szellemű grófot , kinek népszerűségét s hazafiságát szé-
les e hazában nem csak ajkai , de tettei is hirdetik, itt a föl-
dön jutalmazza minden boldogsággal Istenünk. — Helysé-
günkről is, mely oly példás kegyelettel ápolja a Mária- és a 
Szent-László-Társulatot, méltó emlitést tenni. Valóban csakis 
ott buzog a hivek keblében minden jó , szent , nagy iránt a 
lelkesedés, hol a Mária iránti tisztelet és ajtatosság a hivek 
szivébe mélyen gyökeret ver ; csakis a nagy okosságu Szűz 
példája képes bennünket Jézus Krisztusnak, az igaz világos-
ságnak s bolcseség kútfejének ismeretére vezérelni, kalau-

Joan. 3 , 18. — 2) I. Cor. 4, 3. 4. — 3) Ezech. 3 , 1 7 - 2 1 . ' ) 1 Cor 15 , 33. — 2) Kphes. 4 , 1 4 . — 3) Ephes. ő , 6 , 7 . 
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zolni ; evvel maga bizta meg ő t , édes anyjának választván, 
kinek egész a kereszthalálig engedelmes tisztelője volt. Adja 
Isten, hogy miként mi , mások is napról-napra öregbedjenek 
Mária tiszteletében és az isteni igazság és félelem elsajátítá-
sában. XP. 

TURIN. (Vége.) Boggio Károly nov. 22-én megróva 
a kormányt, hogy Romát akarván inkább Francziaországhoz 
fordult , semmint Angliához, igy szólt: „Akár Francziaor-
szághoz , akár Angliához fordulunk, hogy Romát birhassuk, 
törekvéseink mindég sikeretlenek maradnak , mig csak vise-
letünket meg nem változtatjuk. Ugy van, mig mi hizelgünk ma-
gunknak,hogy kiáltásainkkal ,Romába ! Romába !' Romát meg-
hódítjuk, magunk között pedig veszekedünk, botrányos példát 
adván Európának , Romát birni nem fogjuk. Nem fogjuk bir-
ni Romát , mig azt Európától kérjük , s ugyan akkor visele-
tünkkel Európának bebizonyitjuk, hogy azt sem tudjuk meg-
tartani , a mit már birunk, hogyan juthatnánk ily körülmé-
nyek között annak birtokához, a mit még nem birunk ? Nem 
fogjuk addig birni Romát, mig mint a csirkék a kótlós tyúk-
tól , a francziák császárjától, Romát kérjük : add ide Romát, 
add ide Romát ; s nem teszszük magunkat oly állapotba, hogy 
azt elvehessük. Uraim ! ily mód mellett Romát birni nem fog-
juk" ]). Ergo erravimus a via veritatis. „Ebben hibáztunk 
mindnyájan, s habár senki sincs nagyobb tisztelettel Cavour 
iránt mint én , mégis kimondom, hogy soha oly hibát nem 
követett e l , mint mikor a parlament által kimondotta, hogy 
Romára szükségünk, tehát jogunk van ; ő hibázott, de hibá-
ja megbocsátható , mivel előre nem láthatta , hogy őt a kora 
halál megfogja akadályozni czéljainak elérésében, mely czélt 
ő könyebben elérhette volna, mint bár ki más. Hiba volt te-
hát kimondani, hogy Romára jogunk van, mig nem vagyunk 
oly állapotban, hogy ezen jogunkat érvényesítsük. Ebben 
mindnyájan hibáztunk, s ezen hibának következéseit minden 
kormány kénytelen volt elfogadni, Ricasoli alatt ugy mint 
Rattazzi lovag alatt. Ezen hiba nemes és nagylelkű volt , de 
mégis hiba volt; mivel kikiáltván, hogy Roma mienk, nyug-
talanok lettünk, hogy azt mielőbb birhassuk. És pedig lehe-
tetlen volt, hogy ne nyugtalankodjunk , miután kimondtuk, 
hogy Roma mienk, mivel minden birtokos követeli a ma-
gáét." Boggio tehát őszintén bevallotta az első főhibát, csak 
hogy ezen hibában tovább is akar maradni Nicotera ur, hall-
ván Boggio ajkairól, hogy hibázott az egész egységesítési 
pá r t , kijelentette , hogy a nápolyi és siciliai népszavazat va-
lóságos kötvény volt Victor király és a nápolyi nép között, 
(vagyis a nápolyi népet eláruló forradalmárok között,) Ná-
poly csak oly föltétel alatt szavazott a csatlakozásra, hogy 
Victor király Romát megkapari t ja, s az egységes Italiát lét-
rehozza. „Az egész nemzet, midőn szavazott, azt mondá: 
akarom, hogy Victor királyom legyen, de egységesített I ta-
liában, Roma fővárossal. Ha 1860-ban a nápolyi és siciliai 
nép oly egyszerű csatlakozást akart volna, miként 1859-ben 
Toscana, Modena, Bologna, akkor Piemonthoz csatlakozott 
volna ; de a forradalom, kivált mikor a népből ered, izenként 
mindég u j eszmét hoz napvilágra, s azért a nápolyi forrada-
lom változást tett az 1859-ki szavazat értelmén, mivel saját 
szavazatjának szélesebb értelmet adott, a nápolyi szavazat 

' ) Att i <ifl. n. 9 0 5 p. 3 5 1 7 . 

nem csatolta Nápolyt s Siciliát Piemonthoz, hanem Piemon-
tot csatolta a nagy olasz családhoz, Italiához, Roma főváros-
sal. A franczia kormány nyilatkozatai, hogy Romára ne gon-
doljunk, nem érnek semmit. M i , kik Nápoly népének törvé-
nyes képviselői vagyunk, többször kijelentettük, hogy Ro-
ma a mienk, a kormány is több izben kimondta, hogy az 
olasz zászlót az örök város falairól fogja lobogtatni. Mind ez 
kötelességet szül, hogy jogainkat érvényesítsük, melyet a 
szavazat szült, s valóban , ezen szavazatot nem lehet másnak 
tekinteni, mint két fél között kötött kötvényt, hogy Italia 
egysége Roma fővárossal, létesíttessék." A követek tehát 
bevallották az elkövetett h ibát , csak hogy benne maradni 
akarnak. Az ész tisztán lát, de az akarat gonosz. Többet nem 
szükség tudni, hogy Európának véleménye megváltozzék. A 
forradalom, ha nem ront, magát emészti ; ha nem halad, hal-
doklik. Az olasz forradalom haldoklásban van. Roma vissza-
adhatná erejét , de csak a dulásra. — A ,Temps'-nak romai 
tudósitója, ki oly nagy barátja az egységes Italiának, miként 
a lapnak szerkesztősége, azt irja Romából, hogy a franczia 
diplomatiának igen megváltozott a hangja. 1856-ban Rayne-
valtól óta ily beszédet a franczia követek nem tartottak az 
örök városban. Grammont, Lavalette fenyegetett , egyezke-
kedést sürgetett ; Lalemand semmit sem szólt az egyezke-
désről, egyedül csak biztosítást adott a franczia kormány ne-
vében. Lavalette szónokolt Italia javára, most erről szó sincs, 
a szó rövid, s a szó ez : ne féljetek, ti biztosak vagytok, csak 
a kivánt reformokat tegyétek meg, hogy a kormánynak le-
hessen alkalma a ti javatokra közbelépni. A diplomatia ezen 
fordulata ösztönt is adott a Vaticánban a reformokhoz komo-
lyan fogni. A bibornokok között sürü a tanácskozás. Csak 
Drouyntól függ , hogy a romai kormányt ezen szándékában 
megerősitse, és a restauratiora szegzett reményeket ébren 
tartsa." Ezt irja az egységes Italiának barátja. — Cassinis 
Cavour alatt igazságügyi minister volt ; ő fogatta be Corsi, 
s Angelis bibornokokat. San-Martino gróf , Perrone jezsuita-
atyának testvére, vallásos, de szabadelvű ember, vagyis a 
a szabadelvűek szolgája. Ő képes inkább a király meghívásá-
nak nem engedelmeskedni, semmint a szent misét valame-
lyik nap elhanyagolni. Ily kamara mellett lehetetlen kor-
mányozni. Most pedig a kamarát szétoszlatva u j válasz-
tásokat hirdetni, annyi lenne, mint garibaldianus kamarát 
kívánni. 

BRÜSSEL. (Vége.) A temetésnek szervezői benyomást 
akartak tenni a népre ; tettek benyomást, de nem olyat, mely 
nekik kedvezett. Mit érezhetett a nép a nevetséges jelvények 
látásán ? Nevetett volna, ha a halottnak istentelen halála nem 
szomorította volna a kebleket. Mit érezhetett volna ama gyá-
va , s az istentelenek által tévútra vezetett kézművesek cso-
portján , kik szentségtörő esküvel kötelezik magukat az egy-
ház kebelén kiviil meghalni ? Hector Denis ezekről mondá, 
hogy haláluk pillanatjában lelkismeretüket meg nem gyil-
kolják. A szabadkőmivesek, a szabad egyetem i f ja i , a soli-
dairesk voltak ezen uj sectának papjai és hivei, Brüssel vá-
rosa őket most saját borzalmára látta. Ezen társulatok hivei 
nem akarnak meghajolni az egyház isteni tekintélye előtt, 
meghajolnak a szabadkőmivesek biztosai előtt, szabad gon-
dolkozást kiáltanak , de csak a rosszra, különben a páholy-
ból kapott szóra vakon engedelmeskednek ; s midőn az egy-
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ház csalt az égi dolgokban kiván engedelmességet, kinek ki-
nek szabad Ítéletére engedvén a földi dolgokat, a páholyok 
a politikában is parancsot adnak , s kiki véleményét a nagy 
mester véleménye alá veté, perinde ac cadaver. A mi püspö" 
keink soha nem parancsoltak engedelmességet a politikában, 
ebben kinek-kineklelkismerete a vezér; de ezen szabadkőmi-
vesek ellenében, kik mészkanállal, s kalapácscsal kézben 
Verhaegen temetésén fényeskedtek, még a politikában in-
kább akarnánk püspökeink véleményét követni, mivel püspö-
keink bölcseségét, őszinte szándékát ismerjük, ezen szabadkő-
miveseknél pedig mindenkor csak összeesküvéseket láttunk. 
Kisebb szégyen volna az elmére alkalmazkodni a püspökhez, 
semmint egy szabadelvű és kőmives vezérhez. Másik észrevé-
telünk az, hogy ezen ismeretlen, semini tudományosság-, sem-
mi erényességről sem hires emberek az ő gyüldéjükben veze-
tik Belgiumnak sorsát. Habár nem láttunk közöttük egy 
nevezetességet, egy tudóst, egy hires államférfiúi sem, még-
is Belgiumnak törvényei először a páholyokban vitattatnak 
meg, megszavaztatnak, azután a követek ugy szavaznak, mi-
ként a páholyok elhatározzák. A szabadságot ők bírják egyed-
áruban, ők szervezik a politikai egyleteket, ők ápolják az iz-
galmakat a népben, ők adják a jelszót, s az utczai nép azt 
kiáltja. A szónokok, kik a temetésnél szerepeltek, maguk val-
lották ezt. Belgium láthat ja , s minden ország megítélheti, 
hol van bajának a gyökere. Ime csak a világ mesterei, ezek 
a népszabadságnak , a királyoknak rémjei. — De elfordulok 
az esemény politikai oldalától, tekintem vallásos jellemét. — 
Egy halálozás, melytől előleges elhatározással a religio, az 
egyház egészen ki volt zárva, egy temetés, melyen a keresz-
ténységnek semmi jelvénye sem volt látható, eszünkbe j u t -
tat ja az ész-istenségnek nevetséges és istentelen szertartásait, 
melyet Chaumette szervezett a franczia Convent uralkodása 
alatt nov 10-én. Ez a kereszténységnek tagadása volt , ugy-
szinte egy túlvilági létnek ; nem foghatjuk meg tehá t , mit 
akartak a szónokok mondani, midőn a megholtnak nyugal-
mat kivántak. Hol nincs túlvilági lé t , hol nincs pokol, ott a 
nyugalom szükségképen meg van, azt kívánni fölösleges. Az 
egész temetésnél az Istennek neve nem emlittetett. Cicero 
barátjának hamvainál szólt az Istenről ; a szabadkőmivesség-
től kiküldött szónokok az Istennek nevét sem emiitették. 
Ezerszer mondatott , hogy a kőmivesség istentelenek gyül-
déje , a kőmivesek ezt e temetésnél bebizonyitották. Ezek 
alapitották a briisseli szabad egyetemet, hogy tanaik tudo-
mányos szint öltve az ifjúságot megronthassák. A szülők lát-
hatják, mit akarnak fiaikból nevelni, midőn azokat ezen egye-
tembe küldik. Lacroix szónok kimondá ezt, nekünk nem hin-
né a világ, higyjen tehát a kőmives szónoknak : „Verhaegen a 
szabadkőmivesség által alapította a szabad egyetemet : ez ál-
tal szervezte a szabad egyesületeket, s az egész politikai 
szabadelvű tábort. A kőmivesség egybe csatolja az ifjúságot, 
és a nagy kor t , a jelen és a jövő nemzedéket." Lacroix be 
vállá azt is, hogy Verhaegen a brüsseli és turini Nagy-Ke-
let között örökös barátságot kötött, hogy miként kormányoz-
za Turin Italiát, oly módon kormányozza Brüssel is Belgiu-
mot, elnyomva minden szabadságot, földúlva minden vallá-
sos intézményeket „Verhaegen halála az ő életének koroná-
ja volt. Sirassuk őt, de jobb lesz ha követni fogjuk." A halál, 
feszület nélkül, az egyház kitiltásával, muta t ja , hogy élete a 

hitetlenség, és istentelenség vallása volt. Kövessék , de kö-
vetni is akarják.a kőmivesek. Ezen halált, melytől a hivő ke-
bel borzad, dicsőnek mondá Hector Denis : „En csudálom a 
haldoklónak fönségét. 0 elveihez halálig hű volt. Ily halál a 
mi elveinknek megszentelése." Világos ez? A hitetlenség, 
az egyháznak és az ő áldásainak megvetése az ő kőmivesi 
elvük. Nem beszél az Istenről, hanem egy halottnak istente-
len hitetlenségéről, melyet elvül fogadtak, s benne dicsősé-
güket keresik. A vallásosság alattomos szinlelés, ők azt utál-
ják. Az ő szabadelvüségük nem más mint a hitetlenség, s a re-
ligio üldöztetésének szabadsága. Születni, s a vallásba be nem 
vezettetni, nősülni, vallás nélkül meghalni, ez az első elvük. 
Nem mi mondjuk ezt felőlük, ők vallották magukról. A bölcső-
től egész a sírig egy borzalmas conspiratio azon van, azon dol-
gozik, hogy a belga népet a vallástól, az egyháztól elszakítsa, 
hazánk ős hagyományait kiirtsa. Az istentelenség nyilatko-
za ta i t az utczán ők az éjjeli összejöveteleikben elhatározzák. 
S a kik ezen conspiratioba beirták magukat , egész életükön 
át benne maradni kényszerülnek , halaluk óráján sem eresz-
tik ki kezükből a prédát. A hitetlenségnek, a pogányságnak, 
ezen propagandája követi az embert a bölcsőtől a sírig; ki 
menti meg polgártársait, ki szabaditja meg a hazát ezen go-
noszság ragályától? Az Is ten , és á jámbor lelkek gondos 
munkája. 

IRODALOM. 
„AZ Ó ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS a Vulgata sze-

r int , figyelemmel az eredeti szövegre. (Folyt.) 
A költői részletet Anna hálaénekéből veszszük , a mint 

az a Királyok I. könyvének 2 részében foglaltatik : 
K. Örvendezett a szivem az Urban , és a szarvam fölma-

gasztaltatott az én Istenemben : föl-nyilatkozott a szám 
az ellenségimre : mert vigadtam a te szabadításodban. 

T. Örvend az én szivem az Urban , és szarvam fölmagasz-
taltatott Istenemben, megnyilik szájam ellenségeimre, 
mert vigadok szabadításodban. 

K. Nincs szent mint az Ur ; mert nincs is más kívüled, és 
nincs erős, mint a mi Istenünk. 

T. Nincs oly szent mint az Úr ; mert nincs is más kivüled, 
és nincs oly erős, mint a mi Istenünk. 

K. Ne szaporítsatok kevély szókat, dicsekedvén: távozza-
nak-el a régiek a szájatokból : mert tudományok Istene 
az U r , és neki készíttetnek a gondolatok. 

T. (megtartja az egészet, csak az utolsó tagot módosítja 
ekkép : és előtte tárvák a gondolatok.) 

K. Az erőssek kéz-ija meggyőzettetett, és az erőtlenek föl-
övedzének erősséggel 

T. Az erősök kézija meggyőzetett, és az erőtlenek fölövez-
tettek (accincti sunt) erősséggel. 

K. Kik az-előtt bé-töltek kenyerekért bérbe adták mago-
ka t : és az éhezők meg-elégedtek, mig a magtalan soka-
kat szült : és a kinek sok fiai valának, megerőtlenedett. 

T. Kik azelőtt jóllaktak , kenyérért bérbe adták magokat, 
és az éhezők megelégíttettek ; sőt a magtalan is sokat 
szült, és kinek sok fia vala, megerőtlenedett. stb. 

Az összehasonlításból kitetszik a) hogy T. itt-ott fölvi-
lágosító szavakat csúsztat közbe , minő itt is az , ,oly' ,sőt' ; 
b) hogy egész mondatot módosit ebben : előtte tárvák a gon-



dolatok ; ámbár a Vulgatában is „praeparantur" fordul elő : 
c) másutt ismét ő adja vissza hívebben-a Vulgatát 5 például : 
öveztettek ; megelégittettek. • :.. 

Káldi forditásának nyelvezetében különösen sokszor 
fordul elő a ,,vala" szó, mely az aligmult időt jelzi'. A Vulgata 
is ezen időt használván a szorosan hozzá ragaszkodó forditás 
hiven akarta azt mindenütt visszaadni ; innen származott 
azon szólás-mód, mely a nyelv emelkedésénél fogva majdnem 
már gúnyxd használtatott a nyelv gyermekkorát csak becs-
mérelni tudó ifjonczoknál. A szentirás magyar forditójának 
nehezebb föladatai közé tartozik ezen „vala" szó gyakori 
használatát kerülni , és az aligmult idő kellemesb alakjával 
vegyíteni , ha u<iyan szükségesnek ta r t ja ép csak ezen időt 
használni, mit T. is megtartani akarván , igyekezett minde-
nütt a „vala"- t r i tkábban alkalmazni, és a tetszetősb idő-
alakkal fölcserélni. Például : „Hanem ha valaki áldozatot 
tesz va la , eljőve a pap szolgája, mikor a hust főzék, három-
ágú villával kezében , és beüté azt a katlanba , és a 
mit felvon a villával, a pap magának vevé. Sőt még 
mielőtt meggyujták a kövérséget , eljőve a pap szolgája és 
mondá az áldozónak" stb. Meg kell azonban vallani, hogy e 
cserére nem jutot t ki mindenütt az ily aggodalmas gond. Pél-
dául Kir. I. 18 , 9— 12: , Saul azért nem jó szemmel nézi 
vala Dávidot az naptól és azután is. Másodnap múlva pedig 
a gonosz lélek az Istentől Saulra rohana , s ez prófétál vala 
házában ; Dávid pedig pengeti vala kezével a hárfát. Es Saul 
dárdát tar t vala. — És Saul fél vala Dávidtól , mivelhogy az 
Ur evvel levén, tőle eltávozott vala." A szép hangzás okáért 
az értelem változtatása nélkül e tekintetben is szabadabban 
lehetet t volna mozogni annak , ki másban több szabadságot 
vőn magának. Épen a most idézett helyen a Vulgata szerénti 
„Spiritus Dei malus", mit Káldi szorosan „Isten gonosz lelké"-
vel forditott, T. által ekkép módosittatik ; , a gonosz lélek az 
Istentől Saulra rohana." Megvalljuk , a kemény latin kifeje-
zés ezen változtatás által nem enyhült , sőt tán nehezebbé 
vált annak jelentése, minthogy ez, nézetünk szerént, tökélet-
lenebb kifejezés a Vulgatáénál , és a mint Káldi betüszerént 
visszaadta azt ; i t t is jó lett volna egy magyarázó szócskát 
közbeszúrni, mi a mondatot minden félreértés ellen biztosí-
taná. Ezt csak azért hozzuk föl, hogy ily nagyobb mérvű mó-
dosításból k i tűnjék , miként az alig- mult és mult időnek kö-
rülmények szerénti használata sem leendett jobban elütő a Vul-
gatától ; még kevesbbé az eredetitől, melyben az ekkép forditott 
aoristusok oly igen ruganyos természetűek. Lapunk terjedelme 
kész te t , hogy ennyivel megelégedjünk arra nézve : mint kö-
veté a t. forditó ur a Vulgatát és mint indult Kaldi nyomán a 
magyar nyelv jelen állásához képest. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
P E S T , jan. 20-án. Győri püspök ő mlga a megyebeli 

szegényebb segédlelkészeknek újévi ajándokul egyenként 
21 Irtot méltóztatott ajándékozni. 

— A ,Szent-István-Társulat ' f. hó 8-án tartott választ-
mányi gyűlésében határozattá vált : hogy az „Encyclopaedia" 
iveinek száma évi 50 , a ,Szentek élete' pedig 20 ivben álla-

pittassék meg; az ekként megtakarí tot t 40 ív azon kisebb 
tör ténet i és szép irodalmi munkák számára tartassék fön, 
melyeknek a tagilletmény fejében fog .na tba veendő kiadása 
iránt elvileg a közgyűlés rendelkezett. Az ez idén kiadandó 
kisebb mű megírására alelnök ő mlga ajánlkozott, és tárgyul 
„Nagy Constantin" császár életrajzát jelölte ki. 

— A kalocsai zárdanők a mult karácsony előestvéjét a 
ker. irgalmasság azon szép tettével ünnepelték meg, hogy az 
önkezeik és az intézeti leánykák által készített különféle öl-
tönyökkel megajándékozták a szegény, különösen az árva-
gyermekeket. 

— F . hó 12-én hunyt el életének 58-ik évében A n -
d r á s s y János , Abony városának 61 év óta volt plebánusa, 
apát és cz. kanonok. Az utóbbi években jövedelmének ne-
gyedrészét városi kórház alapítására ajánlotta föl. Áldás 
emlékére ! 

— A ,Lloyd' mult pénteki számában, nem először, otrom-
ba hazugságot terjesztet t az egyházi államban a zsidók 
ellen követett rendszabályokra nézve. A rendszabály kelté-
nek , hozójának minden kellő meghatározása nélkül ezt közli 
lapjában: „Eine andere Verordnung des Sant 'Ufí lz io sagt 
ausdrücklich: Die Inquisition befiehlt unter Androhung der 
härtesten Strafen, dasz jeder Arzt, der zu einem Hebräer ge-
rufen wird, zuerst versuchen soll, den Kranken zu bekehren; 
haben seine Ermahnungen keinen Erfolg, so soll er ihn, ohne 
ihm ärztliche Beistand angedeihen zu lassen, verlassen." 
Ezen rendeletnek semmi nyoma; hanem XIII. Gergely pápa 
,Alias piae memoriae' constitutiojában ezt rendelé : Hebraei 
medici aut alias infideles ad curandos christianos infirmosne 
admittantur , imposita christianis poena subtractionis sacra-
mentorum et sepulturae ecclesiasticae. Tehát Gergely azt 
tilt.á meg , hogy keresztények ne hivjanak magukhoz zsidó 
orvost; s ezt mél tán, mert oly népfajnak perversiv törekvé-
seitől igazságosan lehetett tartani, melyről ugyanazon Gergely 
jegyzi meg: hogy ha keresztény dajkát fogadtak a házhoz, 
azon a napon, melyen ez az Oltari-szentséghez járul t , kénysze-
rítve volt az emlőjéből a tejet árnyékszékbe ereszteni. — Egyéb-
iránt a Lloydnak ezen és több rágalmai által kényszeríttetvén, 
azon sorok Íróját mindaddig r á g a l m a z ó n a k nyilvánítjuk, 
mig ki nem muta tand ja : hol foglaltatik az Inquisitionak azon 
rendelete ? Mi a thalmudlből szebb dolgokat tudnánk idézni 
repressaliak gyanánt ! 

— D a r b ó y , az u j párisi érsek, született 1813-ki jan. 
16-án; pappá szenteltetett 1836-ban és St. Desireben lelkész-
kedett . 1839-ben bölcsészeti, 1846-ban pedig hi t tanárnak 
neveztetett . Elhagyván a langresi megyét , Parisba j ö t t , hol 
D'Affre érsek által a Henry-collegiumban hitoktatónak és cz. 
kanonoknak neveztetett ki. Sibour érsek megbízta őt a „Mo-
niteur catholique" vezetésével, melylyel azonban csakhamar 
fölhagyott, és a hittudomány fölügyelőjévé lőn a megyei ösz-
szes lyTceumokban. Sibourt 1854-ben elkísérte Romába, hol ő 
szentsége őt protonotariusi czimmel ruházta f 1. 1855-ben 
érseki tiszt, helyettes lett, 1861-ben pedig nancyi püspöknek 
neveztetett. — Paris csak XIII. Lajos korában emeltetett ér-
seki székké. Harmincz év előtt az érseki palota, mely közvet-
len a székes-egyház mellett volt , leromboltatott; jelenleg az 
érsek mintegy három negyedórányira lakik székes-egyházá-
tól. — Darboy senatorrá fog kineveztetni. 

P é c s r e B. J-nek : Üdvözlet az illetőknek ! Sem arczképünk-
kel , sem az ohajtott pé dányokkal nem szolgálhatunk. 

Kegyes adomány : 
Az Jnunaculata-egylelnek' a tóth-szent-páli hivek . . 5 frt. a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán , 9. sz. a.) Pes ten , 1863. 
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delmére. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A nagy ellentét. 
(Folytatás.) 

A kath. hitezikkelyt a hivatásról, ehhez csatolt 
szent malasztról, az isteni tekintélyről és küldetésről 
szem előtt tar tva, előre jósolhatnánk, mit fog tenni 
a kath. hitküldér, és a londoni tanya küldöttje a po-
gány népek között. De ezek a mi szavaink lennének, 
a tárgy bevitatására ez tigyhen több erővel birnak a 
prot. tekintélyek nyilatkozatai. Marshall ur nem ré-
gen a kath. hitre tért, ismerte volt hitsorsosainak vé-
leményét, s ezt ily szavakban adja: „Félszázad óta 
meg nem szűnnek önkénytelenül csudálkozni a pro-
testánsok a kath. hitküldérek bátorságán, áldozati 
szellemén, s szeretetük nagyságán. Chinában Riccitől 
kezdve minden hitküldérről megvallják, hogy e vál-
lalatra természetfölötti hivatásuk vagyon." Morrison 
u r , ki jól ismerte Chinában a kath. hitküldéreket, és 
ki a londoni tanyának egyik leghíresebb ügynöke 
volt a mennyei birodalomban, igy szól: „A kath. hit-
küldér magát egészen az Istennek ajánlja s áldozza 
fol. Alig lesz közülünk valaha hozzájuk hasonló, na-
gyobb pedig soha sem." „Ez azért van, mondjaMilne 
és Medhurst, mivel életüket nem kimélik, a Bárány 
vére által győznek." „Ók ajtatos és szent férfiak, igy 
szól Malcon, ezt bizonyítja életük feddhetetlensége, 
tisztasága, s mikor a halálra vitetnek, lelkük derült-
sége." „Ők magasabb lelkűek mindazoknál, a kiket 
én (a protestánsok közül) ismertem, telve vannak aj-
tatossággal, s szeretettel felebarátjuk iránt", igy szól 
Power. „Az ő önmegtagadásukat s nehéz fáradalmai-
kat valóban csudálni kell", igy szól D'Ewess. „Saj-
nálni kell , fölsóhajt Scarth, hogy a mi hitküldéreink 
nem hasonlók hozzájuk." „A tiszteletet nem lehet tő-
lük megtagadni", mond Mauntain. „Ök se veszélyre, 
se nehézségre nem tekintenek", irja Sirr. Végre Ro-
bertson: „Én nem tehetem, hogy a kath. hitküldérek 

hős és föláldozó lelkét ne csudáljam" 1). Nem csak 
ezen vallomásokat olvasni Marshall urnái, a hosszú 
sorozatnak egy-két, és általunk kiszakított töredéke 
ez. A vallomások egy értelemben a kath. hitküldé-
rek természetfölötti erényeit hirdetik. Ezen okozatból 
Marshall ur az okra, a malasztra, az isteni küldetésre, 
a Szentlélek közreműködésére, a kath. egyház mag-
teljére , s ebből a kath. egyház igazságára tesz leho-
zást. Marshall ur hazájának fiaihoz szól, az okozatot 
az ő ajkaikról, s tollaik alól összeszedve állítja föl, eb-
ből a szülő okra int. Mi megfordítottuk az okosko-
dást, az okról az okozatra jöttünk le, s mit előre jó-
solnunk kellett , azt prot. tekintélyek mint történeti 
tényt bevallják. 

Ép azon tekintélyek, midőn egy részről a kath. 
hitküldérekről az erénynek köteles tiszteletével nyi-
latkoznak, saját hitküldéreikről csak szomorúsággal 
és megvetéssel szólnak. Marshall ur a prot. hitterjesz-
tő társulat működésének nyolez világpontra tett föl-
osztását megtartotta, s egyenként szól mindenikről, 
s a mindenik ponton működő ügynökökről. Mi Chi-
nât választjuk, „nem mintha itt az ellentét kirivóbb 
lenne mint másutt, igy szól a ,Civiltà cattolica', a 
melyben a talált ismertetést alapul vet tük, hanem 
mivel Marshall ur könyvében első helyen áll", s a 
londoni tanyának is fő hitterjesztő pontja. 

Leghiresebb volt Morrison, ki 1814-ben ment 
Chinába. Ki volt? és hogyan működött? Csizma-üz-
letből kilépve hitterjesztésre ajánlkozott. Fölfogad-
tatva, számára Canton városa tüzetett ki. Két-hóna-
pos útjában a „Harmónia Evangeliorum" czimü köny-
vet tanulmányozta, melynek szerzője egy jezsuita 
volt. Ez volt Morrisonra a papképezde. „Macaoba ér-
kezvén, igy ir róla Ellis, saját védelméről gondos-
kodott, házából soha ki nem jö t t , pedig Macaoban a 
chinaiak a portugalli hatóságnak igen engedelmes 
alattvalói voltak, a katholikusoktól mit-sem félhe-
te t t , mivel ezeknek barátságát ő maga dicséri. Való-
ban, ha a személybiztonság volt főgondja, ezt Lon-

' ) Mindez T. III. p. 409 
53 
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dohban legkönnyebben találhatta föl Ha valamikor 
az utczára kijött , mindég két fegyveressel kisértette 
magát. Ezen kibúvása nem az evangelium hirdetése 
volt, hanem, ha szabad első özvegyének szavait idéz-
ni , a gyengéd szeretetnek más igen kedves tárgya, 
kiben, habár nős volt, minden gondjai központosul-
tak. Morrison naplót vi t t , benne minden napnak éle-
ményeit följegyezte. Mióta Mária lett a hitküldér szi-
vének választott tárgya, a „kedves Máriám" szavak 
minden nap mellett olvashatók benne. Ha Máriának 
feje fájt , a napló sóhajtásokkal telt , „minden jó vol-
na, csak Máriának feje ne fájna!" Az első feleség el-
len e capite odii válópert kezdett, a pert megnyerte, 
Máriát nőül vette, az első feleséget a sorsnak eresz-
tette, Mária által nemcsak gazdag, de alconsul is 
le t t , 1300 font sterling évi fizetést kapván, hitkül-
déri hivatalának véget vetett. Cantonban, hol vas-
rácsos ajtó mögött mutatta a chinaiaknak az isteni-
tiszteletet, ép annyi hivőt hagyott hátra, mint mi-
kor ő oda jött. Naplójának végső szavaiban mindent 
kimondott: „én azt vélem, hogy a kath. hitküldére-
ken kivül senki más nem merészelhet a vidék bense-
jébe hatolni." A hires naplónak egyedül igaz szava. 
— Milne oly nehéznek találta Chinában a liitteijesz-
tést, hogy haza szaladott; Grutzaloff' meggazdagod-
ván, a hittéritői czimet küldőinek visszaküldte. Med-
hurst csak azon sopánkodott, hogy a hittéritéssel 
semmire sem mennek. Tomiin kétségbeesve a meny-
nyei birodalmat a pápára, Muhamedre s Buddhára 
bizta. Smith mindent megtet t , midőn a kath. hitkül-
déreket szidalmazta, kiknek erényeit nem volt ké-
pes követni; s midőn a bibliákatuton-utfélen kirakta, 
hogy azokat a pogányok fölszedjék. Ezek protestán-
soknak vallomásai. „Ok (a prot. hitkiildérek) kényel-
mesen élnek, igy ir Power, vasárnaponként egymást 
látogatják, boroznak, kártyáznak, gyáva életükre 
megvetést hoznak." „Sirtunk, irja Sirr , midőn lát-
t uk , hogy küldéreink kereskedéssel, s más világi 
dolgokkal töltik idejüket." „Ők nem mások, mint 

]) Ma már nem. Rágalmazták , tehetetlennek , megve-
tendőnek, paposnak, kiirtandónak kiáltották az angolok a 
pápai kormányt, mivel az Apenninek öbleiben egy-két hara-
mia tartózkodott, kik egész éven át kétszer vagy háromszor 
raboltak ; ma Londonban , a kormány székhelyén , egy nap 
több személy raboltatik ki , mint a pápai államokon vonuló 
Apenninek között 10 év alatt ; az angol kormány mégis pél-
dás a világon, mely a személyt és vagyont mindenütt bizto-
sitja. Vagy talán a londoni fojtogatókat is Antonelli és II. 
Ferencz király béreli föl ? Csuda, hogy a pesti ,Lloyd' ezt 
még föl nem fedezte, föl nem tálalta kőszénégető hitű olva-
sói előtt ! 

ügynökök, veszélynek nem teszik ki magukat, mint 
a katholikusok; erkölcsi tanuk igen kényelmes, a 
pogány népek által nem becsültetnek, s a chinai nép, 
hogy megvetését nyilatkoztassa, Lie-Preaching-De-
vils-nek hivja, azaz: ördög hazug hirnöke", igy Mar-
schall 1). 

Ha tehát a kath. és prot. hitterjesztők személyi-
ségeit tekintjük, nem elkerülhetlen-e azoknál a fé-
nyes siker,ezeknél a fényes sikeretlenség? Quomodo 
credent (gentes) in quem non audiverunt? quomodo 
audient sine praedicante? Quomodo praedicabunt, 
nisi mittantur? 2) Christus sequitur discipulos s u o s . 

De a módszer is, melyet mind a két nemű hit-
terjesztők a pogány népek megtérítésében alkalmaz-
nak, szükségképen a kettős eredményre vezet. Ha a 
kath. hitküldérek az angol vallásos ügynökök mód-
szerét követnék, lennének bár még szentebbek, mint 
a milyeneknek őket a prot. tekintélyek is vallják, ép 
annyi sikert aratnának , mint a prot. hitküldérek ed-
dig fölmutattak, tudnillik semmit, semmit. A kath. 
hitküldérek azon módot követik a népek megtéríté-
sében, melyet a Megváltó kitűzött, melyet az egy-
ház minden századokon át gyakorolt , ,praedicate', 
,docete.' Mit sz. Péter tett Jeruzsálemben a pünkösti 
ünnepen, s az apostolok minden nemzeteknél, azt te-
szi az egyház ma, s azt teendi mindég. Ez a legter-
mészetesebb , ez a legegyetemesebb, ez a legköny-
nyebb mód. Mily módot követnek a londoni vagy 
baltimorei társulatok? Bibliát nyomatnak, megszá-
mithatlan példányokban a világ minden részein osz-
togatják. Nem az ember, de a biblia térit. Hogyan 
térnek meg, kik olvasni nem tudnak? Yárni kellett 
volna-e az egyháznak, mig Guttenberg a sajtót fölta-
lálja? Ekkor az egyház Európát már keresztényesi-
tette. Valóban, ha az egyház ellen szakadatlanul ás-
kálódó gonosz szellem a kereszténység elfojtására va-
lamit tanácsolt volna, ép a biblia terjesztését ajánlotta 
volna. Mert hogy a biblia alkalmas eszköz legyen, 
szükséges, hogy e könyv készen legyen, a mi csak 
az első századvége felé történt meg; szükséges, hogy 
milliard példányokban meglegyen, a mi csak a 15-ik 
század után volt lehetséges; szükséges, hogy azt ol-
vasni tudják, olvasni akarják és megértsék, hogy a 
keresztény hitnek alapigazságait megismerve, min-
dent erre összevonjanak, ezekben mindent valljanak. 
Mikor és kiknél lehetséges ez? A legnagyobb tudó-
soknál. A prot. propaganda tehát ott kezdi, a hol az 
egyház végzi. 

3) T. III. p. I l l — 2) Rom. 10, 14, 15. 
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Nem hozzuk fül a Marshall ur által összeállított 
tényeket és vallomásokat; ezek észrevételeinket bi-
zonyítani fogják. Elemezzük a módszert. 

Tegyük föl, hogy a pogány népek mind olvasni 
tudnak és akarnak. Mit kell nekik mindenek előtt és 
mindenek fölött tudni? Haec est vita aeterna, ut 
cognoscant te verum Deum , et quem misisti Jesum 
Christum. A Szentháromság, a megtestesülés, a meg-
váltatás, s az örök jutalom és örök büntetés dogmá-
ját. Mózes könyvének család-névjegyzékei-, a patriar-
chák házi története-, a zsidó népnek viszontagságai-, a 
prófétáknak bizonyos tárgyra czélozó jóslataiból, a 
Bölcsek könyvéből fogja ezt mind kikeresni, a kinek 
fogalma sincs a keresztény religioról ? Kezébe adnak 
egy könyvet, mely mily viszonyban van a keresz-
ténységgel? a pogány népnél nem tudatik. Nemvol-
na-e tanácsosabb egyedül az uj-szövetségi könyveket ; 
nem volna-e czélszerü ép János evangéliumának fö-
nebb idézett versecskéjét a pogányok kezébe szolgál-
tatni? Vagy nem czélszerübb-e élő szóval elmondani, 
melyet azok is megértenek, a kik olvasni nem tud-
nak? Pedig hány tud olvasni a pogányok között? 
Krisztus urunk szavát: „pauperes evangelisantur" a 
londoni társulat fölforgatja : divitibus evangelisatur ; 
pedig irva van : divites dimisit inanes. Mennyit kell 
a pogánynak össze-vissza olvasni a bibliát, mig ama 
fő mondatra talál ? És ha rá akad, fogja-e kellőleg 
mérlegelni? Fogja-e benne a fő igazságot fölfedezni? 
Belefárad, s ha lelki ereje van, eldobja magától a 
könyvet , melyből magából okos nem lehet. Nem 
czélszeriibb-e szóval közeledni a pogányhoz? Hanem 
a rövid szó, prédikálás, ez érintkezést parancsol a 
pogány néppel, az érintkezés pedig veszélyes: „a 
biblia-szétosztásvéghetlenül kényelmesebb az élőszó-
val tett hithirdetésnél" A tengerpartra 100 pél-
dány bibliát kitenni, avval tovább evezni; a parti 
városban éjjel az utczán bibliákat szétszórni; kik a 
hajórajönnek és csecsebecsét cserébe vesznek, ezek-
nek ráadásul néhány példányt ajándékozni: ezen mód-
szer véghetlenül kényelmesebb azon módszernél, me-
lyet a kath. hitküldérek követnek, midőn fegyver-
telen kézzel, üres zsebbel, de szeretetteljes szivvel a 
rengeteg vadonba utaznak, a pogány népeket sátraik 
alatt fölkeresik. — Itt van a siker t i tka; élő szó éle-
tet önt, a holt betű a halottnak sirján némán marad. 

Ez az egyik ok , hogy a prot. missiok teljes si-
keretlenségére előre lehozást tegyünk. 

') „Is infinitely preferable." J. W. Cuningham. Chri-
stianity in India, p. 142. Civiltà catt. 300. füz. 677. lap. 

Tekintsük e bibliaterjesztés hányadát, a fordi-
tások belbecsét, s a pogány népeknél az elajándéko-
zott bibliák hasznát. 

a) A londoni biblia-társulat 1780-ban keletkez-
ve , első évben 5000, 1791-ik évben 100,000 iónt 
sterlinget vett s költött. Jelenleg, Hovitt jelentése 
szerént, a ,The British and Foreign Bible Society' 
évenként 170,000 font sterlinget, vagy 5,800,000 
frankot költ a bibliákra. Pedig ez csak egy társulat, 
melyhez a világ minden pontjain fiók- és segédtársu-
latok csatlakoznak általuk függetlenül kezelt pénztá-
rakkal. Strickland tanúsága szerént az amerikai fő-
társulatnak 1849-ben volt 60 fióktársulata, melyek 
a bibliát 14G nyelvre forditvaterjesztették a világon. 
Hány milliom dollár volt a költség, nem tudni. A 
,the church missionary society' 1858-ban 100,000, 
1859-ben 103,000 font sterlinget vett s költött; a 
két londoni társulat tehát évenként 360,000 font ster-
linget, tehát naponként csak 32,000 frankot. Az ,en-
glish Wesleyans' társulat évenként 100,000 fontot, a 
,London missionary Society' 80,000 fontot, a harmadik 
137,000 font sterlinget. Mennyit adnak ki ezek tehát 
évenként a hitterjesztésre? Mennyit kiadtak 1780-ik 
évtől kezdve? Mesés az összeg. Pedig az amerikaiak-
nak, és a világ minden részein működő és saját pénz-
tárral biró társulatok költségvetéseit nem is ismer-
jük. Ennyi pénzerő; milyen a siker? = 0. A romai 
propaganda évi költsége 5,000,000 frankra megy: 
tehát sokkal kevesebbre, mint az egyetlenegy lon-
doni biblia-társulaté. S mégis az amerikai társulat 
3,000,000 bibliát nyomatva, Plumer azt mondja, 
hogy mindez még semmi, 130 milliom bibliára van 
szükség, és pedig haladék nélkül '). Vegyük ehhez 
az értekezletek kiadására alapított ,Religions Tract 
Society of England' társulatot, mely csak 1858-ban 
13 milliom értekezleti példányt adott ki mindenféle 
nyelven. (Folyt, köv.) 

Őseink védelmére *). 
A napokban egy valaki a magyar törvénykönyvet, — 

őseink eme törvényhozói bölcseségének tárházát — elavult-

0 T . I . p . 2 1 — 2 8 . 
") Ezen czirn alatt jelent meg e czikk O l t v á n y i P á l , pápa ő 

szentségének titkos kamarása- és földeáki plebánustől az I. T.-ban, mely-
ből átveszsziik, nehogy tán a politikai lap azon számával együtt elvesz-
szen. Jó fegyverül szolgálhat a mindennapivá vált ilyszerii megtámadás 
ellen ; B—i is nem rég emlité föl, hogy őseink ily törvényeket hoztak a 
protestánsok kiirtásáról. A „Házi kincstár" pedig szorgalmasan föli 'ézi 
a martyromságokat , melyeket a protestánsok Csehországban szenved-
tek „vallás-politikai" meggyőződésű kért ; bizony csak politikai elveik-
ért , melyeket a vallással akartak palástolni. Hol talál az eredeti ke-
reszténységgel kérkedő protestantismus az első inartyrok közt vértanút 
politikai zavargásért ? S z e r k. 

7* 
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sága mellett még azért is máglyára kárhoztatta, mert őseink-
nek oly barbar jelleméről tanúskodik, mit az utókor szégyen-
pír nélkül nem is olvashat, nevezetesen egyebeket mellőzve 
az 1523. és 1525. évi törvények tanúskodnak ily barbárság-
ról , melyekben az áll : „ut lutherani capitis poena plectan-
t u r , lutherani comburantur." A másik az által akarta a Cor-
pus jurist a tűztől, őseinket pedig a kegyetlenség vádja alól 
kimenteni, hogy ezen , általa is kárhoztatott törvényeket a 
kath. főpapok erőszakolták őseinkre és törvénykönyvünkbe. 

Mind a két észrevételezőnek megfeleltünk a hogy tud-
tunk, és e váratlan támadás okul szolgált arra, hogy ősapáink 
eme törvényei születési módját bővebben tanulmányozzuk. 

Igaz, hogy az 1523. 54. törvényczikkben a magyar or-
szággyűlés arra kéri a királyt , hogy a lutheránusokat fej- s 
jószágvesztéssel büntesse ') ; 1525. 5. törvényczikk szintén 
a lutheránusok kiirtásáról és megégetésről szól 2). 

Hogy egyedül a kath. főpapok erőszakolására hozatott 
volna e két törvény, állitani könnyű, de a történetből bebi-
zonyítani annál nehezebb ; sőt az utóbbira nézve az ellenke-
zőt lehet bebizonyitani. A nagy történet s okmánybuvár F e» 
j é r György véleménye szerént az 1525. évi, a lutheránuso-
kat megégetni rendelő törvény alkotásába a főpapok be sem 
folytak, mert az a h a t v a n i gyűlésen hozatott, és F e j é r 
állitása szerént épen azért — mert a főpapok jelenlétével 
nem dicsekedhető hatvani gyűlés volt annak szülőanyja — 
nem birt e törvény törvényes gyakorlatot s végrehajtási ér-
vényt magának kivivni; 3) a ki ennek ellenkezőjét, nevezete-
sen azt tudná kimutatni, hogy e törvény folytán a lutherá-
nusok honunkban megégettettek, annak ellenében Fejért va-
gyok kénytelen fölállitani, és minthogy a. jogelv szerént — 
u n u s t e s t i s n u l l u s t e s t i s , hivatkozom még a nekünk 
kedvezni sem nem tudó, sem nem akaró L a m p e - r a, ki vi-
lágosan azt mondja, hogy midőn az ősi hittől elpártoltakon, 
az országgyűlés rendelésének végrehajtása sürgettetett, nem 
maguk az u j vallás hirdetői, hanem csak azok könyvei Ítél-
tet tek tűzre 

A főpapok ellen emelt vád tehát az utóbbi törvényre 
nézve ellenkezik a történettel , az előbbire nézve pedig be-
bizonyítható nem levén : nincs ok miért tovább időzzünk e 
tárgynál. 

De valljon alapos-e a másik vád , hogy e két törvény 
szégyenfolt a Corpus jur isban, és őseink b a r b a r jellemé-
ről tanúskodik ? 

Mindenekelőtt megjegyezzük — a mit különben is tud 
mindenki, legalább tudnia kellene — hogy a régi törvények 
értelmezésénei le kell tenni a XIX. század prismáját, és ama 
körülményeket kell tekintetbe vennünk, melyek a törvény 
hozatalakor fönforognak és mintegy szülték a kérdés alat-
tiakat is. Egyébiránt az előtt , ki történet- és törvényköny-

') Omnes Lutheránus, et i l lorum fautores , ac factioni ipsi ad-
haerentes tamquam publicos haereticos hostesque sacratissimae Virgi-
lt is Mariae poena capitis et ablatione omnium benorum suorum Maies-
tas Regia, velut Catholieus Princeps pnnire dignetur. 

2) Lutherani etiam omnes de Kegno exstirpentur , et ubicumqne 
reperti fuerint, non solum per Ecclesiasticos, verum etiam per secula-
res pcrsonas libère capiantiir et comburantur. 

3) F e j é r Codicillus Jur. Libert. Eccl. Cath. 37. lap. 
4) B é k e h á z i I n c z e : , , Igaz-e , hogy mindenben hátra va-

gyunk ?" 96. 1. 

vünkbe bepillantott, nem lesz az t i tok, hogy az 1523. és 
1525. évi fön idézett törvények csak annyiban ujak, a meny-
nyiben a lutheránusokra vonatkoznak, minthogy őket e tör-
vény n y i l v á n o s e r e t n e k e k n e k nevezi, a kimért bün-
tetések majdnem ugyanazok, a végeredményre nézve leg-
alább, melyek a nyilvános eretnekek ellen már M á t y á s 
I. Decr. 2. czikk, U l á s z l ó II. Decr. 4 czikkében előfordul-
nak , a hol az áll : „publici haeretici nota iníidelitatis puni-
endi sunt", mit még az 1723. évi 9-ik t. c. is fölemiit és 
megujit. 

Ez volna tehát némileg vallásos szelleme az 1525. évi 
törvényeknek; mi azonban kereken tagadjuk azt, mintha ős-
apáinkat a vallási türelmetlenség e g y e d ü l és k i z á r ó l a g 
indította volna e törvény alkotására, inkább elfogadjuk a tu-
dós L á n y i nézetét, ki e két törvény szigorát a honvé-
delmi rendszabályból magyarázza, és azt a nemzet s hon fön-
tartása iránti aggodalmas körültekintés kifolyásának nevezi. 

Hogy nem vallási türelmetlenség szülte egyedül a két 
törvényt, kitűnik abból is eléggé ; mert azok szigora mellett 
is elég hamar elterjedt honunkban is az uj evangelium tana, 
és az 1606. évi bécsi békekötésben szabad vallásgyakorlat is 
biztosíttatott számukra, a mit az 1608. évi koronázás előt-
ti 1. törvényczikk is elfogad, fölemlitve azt, hogy a t ö r ö k -
k e l m á r b é k e k ö t t e t e t t , mi fölvett tárgyunknál kitű-
nő figyelemre méltó körülmény, mire alább még hivatkozni 
fogunk. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MARMAROS-SZIGET, jan. 12-én. A hirlap nem csak 

az eszmék kicserélésének organuma, hanem szellemi müki-
állitási terem is, hova bel- és külföldi, eredeti és utánzott 
szellemi termékek beküldetnek. A hirlap nem csak szellemi 
mükiállitási terem, hanem nyilvános küzdtér is, melyen szel-
lemi fegyverekkel küzdhetünk elleneinkkel, melyen a meg-
sértett igazság és jog védelmeztethetik. Ft. szerkesztő u r , 
ki egy ily szellemi mükiállitás rendezője, és az egyházi szel-
lemi küzdtéren vívók vezére, meg fogja engedni, hogy becses 
lapját ez alkalommal mind a két szempontból véve , használ-
jam. Eltemettük az 1862-ik évet. A temetkezési szertartásra, 
a Szylveszter estéjén tartott ájtatosságra híveink nagy szám-
mal sereglettek össze, hogy hálát rebegjenek a Mindenha-
tónak a lefolyt évben nyert jótéteményekért. „Vere dignum 
et justum est, nos Tibi semper et ubique gratias agere !" Ha 
vannak perczek, melyekben az emberi szív különösen fogé-
kony az isteni igazságok befogadására, ugy bizonyára egy 
haldokló év végperczei, vagyis a Szylvester estéjén tartatni 
szokott ajtatosság egyike azoknak. Ilyenkor igen jó alkalmunk 
van meggyőződni arról, hogy e földön minden hiúság és a lé-
lek gyötrelme; hogy Isten önmagáért teremté az embert, és 
szivünk habozik , mig 0 benne nyugalomra nem talál. Ilyen-
kor igen világosan lát juk, hogy egy hosszú, de mégis rövid 
év örömvirágai mily gyorsan hervadnak el , a csalfa remény 
ködképei mily gyorsan tűnnek el, a földi nagyság fellegvárai 
mily hirtelen omlanak össze. Mindég szép az egyházi szónok 

' ) L á n y i Magyar Cath. Clerus Érdemeinek Emléke 1 .145— 
146. lap. 
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hivatala : de vannak különös alkalmak, midőn az egyházi 
szónok méltóságát inkább érezi, midőn szavai meghatóbbak, 
mint máskor. Ilyen alkalmat nyújt a Szylveszter estéjén tar-
tatni szokott ajtatosság. Szeretnők tudni , valljon ez estéli 
ajtatosságon tartott szent beszéden nem botránkoztak-e meg 
a jelenvolt prot. atyafiak, mint a legközelebbi sz. István ki-
rály ünnepén tartott sz. beszéden ? Ez utóbbi szent beszéd 
ugy volt kikiáltva, mint a melyben a szeretetlenség és vallási 
türelmetlenség tanai hirdettettek. Erről és a „tempóra mu-
tantur"-féle czélzásokkal köpenyeg-forgatásról vádolta Vá-
rady Gábor ur a „Magyarországában a sz István-napi egy-
házi szónokot. Pedig az akkori egyházi szónok sem szeretet-
lenség- , sem türelmetlenséget nem hirdetett ; hanem beszélt 
a kath. hit áldásairól, a nélkül, hogy a prot. atyafiak leglce-
vesbbé lettek volna megsértve. Beszélt pedig a kath hit ál-
dásairól azért, mert nem felejtkezett meg arról, hogy sz. Ist-
ván 1-ső apostoli király volt az , ki a pogányság sötét éjjelé-
ben botorkáló őseinknek első gyujtá meg az evangelium vilá-
gát. A mi a beszédben nem tetszett , a miért a protestánsok 
annyira följajdultak , az bizonyosan valami igazság vol t , a 
minek megemlitése nem jól esett. A „tempóra mutantur"-féle 
méltatlan czélzásokat illetőleg, elég legyen azt megjegyez-
nünk, hogy az érintett szónok valamint ezelőtt két évvel, ugy 
most is ker. hazafiságot hirdetett és fog hirdetni mindenkor. 
Igen, mert előttünk csak az a boldogitó hazafiság, mely val-
lásossággal van összekapcsolva. Nekünk első az Isten, azután 
jön a haza. A mi lobogóinkra nem ez van irva : „dűljenek az 
oltárok, csak te haza élj" ; hanem ez : „ I s tenér t , királyért, 
és hazáért!" sz. István napja nekünk nem csak nemzeti, ha-
nem egyházi ünnepünk is. Azt mondja végül Várady Gábor 
u r , hogy a sz. István-napi szónok fölött a nagy közönség 
pálczát tört. Mi erre csak azt mondjuk : pálczát törtek fölötte 
a protestánsok és rossz katholikusok ; ugyT de ezek nem ké-
pezik a közönségnek sem nagy-, sem józanabb részét ; követ-
kezőleg valamint dicséretüket, ugy rágalmazásaikat is igno-
rálnunk kell. E pálczáttörő közönséget méltán hasonlitjuk a 
zsidókhoz. Ezek Krisztust királynak akarták választani, mi-
kor megvendégelte őket. „Hozanna" kiáltások között kisér-
ték őt Jeruzsálembe; de ugyanezen nép kevés nap után, mi-
dőn az igazság fenyitő szavát hallotta, „crucifige"t orditott 
rá. Igy változik a nép kegye. Csak addig birja azt az ember 
mig gyöngéjére nem tapint , — de ha sebét érinti , azonnal 
följajdul. Már pedig ezt tennünk kell, mondjon bármit az a 
nagy közönség. Igen, „ki kell göngyölni azt a zászlót, hadd 
lengjen nyiltan, szabadon." Miután leróttam a z t , — későn 
ugyan , de inkább későn, mint soha, — a mivel a megsértett 
igazság érdekének tartoztam, röviden érintem az u j év első 
napján végbement érdem-kereszt föltiizési ünnepélyt. — A 
koronás arany érdemkeresztre méltatott férfiú, városunk 
elemi iskolájának igazgató-tanitója, tek. J ö r g József ur. Nem 
akarván az érintett férfiú szerénységet többoldalú érdemei-
nek elősorolásával sérteni, érdemei közül csak azt emlitem, 
hogy ő a kath. egyház buzgó t ag ja , a kath. clerus hü tiszte-
lője. Napjainkban, midőn elleneink táborába oly gyakoriak 
az átszökések, vagyis midőn a katholikusok anyaszentegyhá-
zuk iránt annyi engedetlenséget, tiszteletlenséget tanúsíta-
nak : örömünk telik olyan férfiakban , kik egyházunkat nem 
csak tisztelik , hanem annak megtámadott jogai mellett min-

den alkalommal küzdenek, és annak dicsőségét minden, tő-
lük kitelhető módon előmozdítani iparkodnak. Ilyen fér-
fiú Jö rg József. 0 az , kinek buzgósága a városunkban 
működő boroméi Szent-Károly-Társulatnak léteit adott. Ő 
az, kinek leginkább köszönhetjük, hogy nevezetesebb ünne-
peken templomi zenénk is van. Az érdem-kereszt ünnepélyes 
föltüzése a fönn emiitett napon reggeli 8 J /2 órakor a megye-
ház gyűlés termében ment végbe. Jelen volt a megyei, kincs-
tár i , városi, katonai hivatali kar , és az elemi ifjúság. Élve-
zettel hallgattuk a királyi biztos ő méltóságának az ünne-
pélyt megnyitó beszédét, az ünnep hősének válaszát, ft. Sze-
pessy Sámuel szigeti plebánus ur beszédét, és az elemi ifjú-
ság két gyöngyének Szepessy Vilmos- és Gézának szónokla-
tát Az ünnepély elvégződvén , az Isten házába siettünk , és 
kértük ő t , hogy a jelen évre se vonja el tőlünk sz. kegyel-
mét , hogy ez évben is mindenkire áraszsza áldását, öregre 
és ifjúra hullassa malasztját. Schönherr Ágoston. 

ROMA, dec. 28-án 1862. A kath. kebel az igazság menhe-
lye, a kath. újságlap a rágalmazottak és ártatlanoknak mentő 
fegyvere ; azért a nápolyi királyné ellen koholt, s a forra-
dalmi újságok által Italiából egész világra széthurczolt rá-
galmak megczáfolásának itt is helyet kérünk. Az ,Opinione', 
egykor Cavournak, későbben Ricasolinak lapja dec. 11-én 
Romából dec 5-éről adatott tudósitást közöl Sofia nápolyi 
királynéról. Gaeta hősnőjéről ; oly tudósitást, melyet alacsony 
lélek képes koholni, s gunyoros lélek közölni. A tudósitás ez : 
„Bár mit mondjanak a papi lapok (a rágalmazott ártatlanság, 
az elnyomott igazság lapjai a mai időben) tudom, hogy rá-
galomnak fogják kiáltani, de mégis megirom, és a tény va-
lóságáról kezeskedem. (A fizetett kiildöncznél kezességet ke-
resne valaki !) Már egy év óta keringett a hír, hogy Mária So-
fia egy kisasszonyt lőtt volna meg, a ki szolgálatban volt nála, 
Ma a franczia katonai törvényszék itélt egy pápai zuav fö-
löt t , s 25 éves kényszer-munkára kárhoztatta a pápai kapi-
tányt. Ez volna a ténynek kimenetele. De az ,Opinionel az 
egész tényt elregéli, mondván, iiogv a kapitány egy szobába 
zárkozott a királynéval, Statella grófnő őrt állott az ajtónál ; 
a király hiába várakozott , hogy a királyné reggelire megje-
lenjen; fölkelt, s nejének szobája felé ment.. Az őrleány a ki-
rályné szobájába rohant, a királyné tőrhez kapott, és Statella 
udvari hölgyet leszúrta. „íme, igy szól az ,Opinione' egész hi-
degséggel , egy udvari hölgy , királyi kezek által leszúrva !" 
A kapitány alkalmat kapva a zavaron, elosont ; a királyi ud-
var elégette a leszúrt hölgynek testét , de a pápai csendőr-
ség nyomába jö t t , (mégis ügyes az a pápai csendőrség !) a 
gyanú a kapitányt terhelte, a király és királyné meghason-
lottak, a királyné büntető utazásra indult, s az augsburgi Or-
solya-szüzek között tölti a vezeklést. A „pápa félvén, nehogy 
a gonosz tény napvilágra jöjjön, három óráig tanácskozott a 
bourbon királylyal ; de az igazság napfényt keres ; és én meg-
irom , a mi, és a mint történt az egész." A romai ,Correspon-
dance' , mely még a forradalmi lapok előtt is tekintélylyel 
bir, mivel tudósításait mindég hiteles kútfőkből meriti, a ne-
vezett tudósitásra ezt irja : „Hazudott , legocsmányabb mó-
don rágalmazott. Ön Maria-Antoinettenek perkeresetét föl-
éleszti. Ön örököse az emberiség ama torzainak, melyek 93-
ban gyilkoltak. Nincs igaz szivü ember, ki önnek regéjét a 
méltatlanság föllázadt érzetével el nem vetné. Önök király-



juk rokonának javaiból meghízva, gúnyolják az emberi méltó-
ságot, az erényt, a szerencsétlenséget, az erőtelen dicsőséget. 
De önök ügyetlenek, miként mesterük a gonoszságban, mivel 
rágalmaik azonnal felismertetnek. Mi kinyilatkoztatjuk, hogy 
egy pápai zuav kapitány sem Ítéltetett el a franczia katonai, 
sem más törvényszék által. A franczia katonai parancsnok-
ság meg fog hazudtolni titeket. A mi a fiatal udvari hölgyet 
illeti, ime az anyának levele , melyet tegnapelőtt kaptunk : 
„Uram! Az Italiának méltatlanul nevezett ujságlapok hir-
dették, hogy leányom a Quirinalban Maria Sofia királyné ál-
tal meggyilkoltatott. Az én leányaim mindnyájan élnek, hála 
az Istennek, mind egészségesek , s kötelességemnek tartom 
azon regét egészen aljas rágalomnak nyilatkoztatni, a mit 
ezennel teszek is. 0 fölsége, a királyné, méltó királyi férjére, 
ellenségeinek rágalmai nem lesznek képesek az ő nevét és 
jellemét bemocskolni. Statella Berio grófné." A király szen-
ved e rágalmak miatt , mivel nejének erényeit ismeri, egye-
düli vigasztalása, hogy nincs erény, melyet a forradalmi 
összeesküvés ne gyűlölt, ne üldözött volna." 

PARIS, jan. 2-án. Az általánosan tisztelt és szeretett 
Morlot, párisi érsek mult dec. 29-én reggel 6 órakor meg-
halt. A megholtnak jellemvonásait a szomorodott fiak fájó 
kebeléből szedjük, az általános helyettes urnák körleveléből, 
melylyel az érsek halálát a papságnak és a hiveknek tudtul 
adja A körlevél ez : „Morlot, érsek s bibornok nincs többe. 
Egy fájdalmas betegség, mely a hosszú és fáradságos mun-
kákból származott, s a sok munka miatt a megholt által elha-
nyagoltatott, elragadta őt az élők közül, kiszakította e me-
gyéből, melyet oly nagy bölcseséggel kormányzott ; hol a pap-
ság és a hivek tiszteletét s szeretetét magának megérde-
melte. Egy püspöknek, ki az Isten szive szerénti, s nehéz tisz-
tének teljesítésére képes , elvesztése mindég nagy kár volt 
az egyházban; de a jelen nehéz viszonyok között e veszteség 
még érezhetőbb, fájdalmasabb. Ez azon érzés, mely jelenleg 
lelkületünket elfogja, s a veszteség nagyságát velünk érez-
teti. Valljon nem azért tartotta-e fön az isteni gondviselés 
Morlot urat , hogy Parisnak érseke legyen, hol jellemének 
egyenessége és tapasztalásai által az egyháznak oly nagy 
szolgálatokat tehessen ? Uj Onias, ki jó és szelíd, szerény és 
mérsékletes, erkölcseiben rendes és példás, Isten és emberek 
előtt kedves : „virum bonum et benignum, verecundum visu, 
modestum moribus et eloquio decorum, et qui a puero in vir-
tutibus exercitatus est." Ilyen volt ő papságának elején, 
mint plebánus, kanonok, általános helyettes, ilyen volt ő mint 
érsek, a császár alamizsnása, és bibornok. Mindenütt a ma-
gános és a nyilvános életben jellemének kedvessége és édes-
sége által meg tudta magát szerettetni, s oly tekintélyt sze-
rezni magának, melynek senki sem állhatott ellen. Hite élénk, 
ajtatossága példás, papságának első napjától lankadhatlan 
az imádságban, fáradhatlan a munkában, rendes, mindég sza-
bályos , s sanyarú életű vol t , melytől soha el nem állott. 0 
kitűnően a kötelességnek embere volt, és áthatva a magas 
hivatástól, ugy hogy ezt soha szem elől nem vesztette Fő-
papi buzgalmát ismerik paptársaink, ismerik hiveink. Ennek 
bizonyítékait látta kiki. 0 szeretett jelen lenni a hivek között 
az isteni-tiszteleten ; ő maga osztogatta a bérmálás szentsé-

') 2. Mach. 15 , 12. 

gét nagy megyéjében ; ő látogatta a bölcsődét, a dologházat, 
megáldotta az iskolákat ; s örömei közé számitá a szeretet-
társulatok gyűlésein részt venni, a munkások tanácskozásai-
ban megjelenni, jelenléte, tanácsa, buzdító beszéde által min-
denkit a jóra lelkesiteni. Mi , kik közelről láttuk minden tet-
teit, meg tudjuk becsülni, mily főpap volt. Ámbátor minden 
jó cselekedeteire a titok fátyolát akarta boritani, mégis so-
kat tudunk, a mit a szegények ölébe öntött évenként, a nél-
kül , hogy a világ erről tudott volna. Az alamizsnára mindég 
kész volt, és soha sem volt jelen egy gyülekezeten sem a nél-
kül , hogy nagylelkűségének tanúságát gazdag adományban 
be nem bizonyitotta volna, sokszor megragadta az alkalmat, 
hogy egy vagy más családnak becsületét, vagy hogy a közel 
bukástól megmentse. A megholtnak, dicséretére mondjuk, 
hogy Morlot, párisi érsek, bibornok , a császár alamizsnása 
semmi kincset, semmi pénzt nem hagyott maga után, ő sze-
gényen élt, mint szegény halt meg. Az önérdektelenségnek 
ritka példánya, mely sz. Márton, toursi püspökre emlékeztet 
Pap és püspök volt mindenek fölött, fölülemelkedve minden 
pártérdeken, mely az embereket fölosztja, nem volt egyéb 
vágya, mint jót tenni, nem volt más politikája , semmint biz-
tosítani és előmozditani a hivek üdvösségét, kiknek ő atyja 
és főpásztora volt. Kegyes és előzékeny vala mindenki iránt, 
minden személyválogatás nélkül. Sokszor láttunk nála oly 
férfiakat összegyűlni, kiket a személyes vélemény, a családi 
hagyományok , vagy társadalmi helyzet künn egymástól el-
választott. E csendes és kedves arcz előtt minden elfogult-
ság elenyészett. Azt hitte az ember, hogy szent helyen van, 
midőn előtte állott, hol minden szenvedélyek lecsillapulnak. 
0 mindenkiben csak azt kereste, a mi az embereket egymás-
hoz közelíti. Ezen bölcs és szelíd mérsékletének tulajdonit-
ható , hogy azokat is megnyerte az egyháznak, a kik ettől 
legtávolabb valának. Ily élet csak drága halállal végződhe-
tett. Ersekünk ezt a malasztot megnyerte az Istentől. Ha-
nem hosszú és fájdalmas megpróbáltatások után. Az aggály, 
és fájdalom tiz napig tartotta őt a szenvedések keresztjén, a 
nélkül hogy éjjel csak kis nyugtot engedett volna neki. 
Mily eleven volt ily rémületes fájdalmak között hite, mily 
törhetlen a béketűrése ! Daczára a nagy gondnak, melyet az 
orvosok mellette kifejtettek, érezte, hogy életének vége kö-
zel van, s azért nem gyógyulást, hanem vigasztalást, s lel-
ki erőt keresett a szentségekben. Karácsony-éjjelen, utolsó 
erőfeszítéssel a kápolnába vitette magát , legyőzvén minden 
fájdalmakat, melyek soha nem szűntek, szent misét hallga-
tott, s magához vette az Oltári-szentséget oly buzgó ajtatos-
sággal, hogy mindnyájunkat könyekre fakasztott. Karácson-
kor estve a betegség sulyosodván, kijelentette, hogy más-
nap 26-án az utolsó kenetet akarja fölvenni. Én magam vol-
tam a szerencsés, kit a boldogult érsekünk erre parancsolt, 
bementem hozzá egy-két perczczel hamarább, s ezt mondá a 
beteg : „Ön fájdalmas, de mégis vigasztaló tisztet fog vég-
hez vinni. Kevés órám van még e földön, a haláltól nem fé-
lek , a földet itt hagyni nem sajnálom. Sokat törődtem ez 
életben, de körülöttem mindég ragaszkodást tapasztaltam, a 
mi vigasztal ; ezért elismeréssel vagyok. Most nem kivánok 
mást , mint az t , hogy legyen meg az Ur akaratja." Ő maga 
mondta meg, hol vannak a szerek, melyek a szentség kiszolgál-
tatására szükségesek; azután imádkozott, s teljes lélekjelen-
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léttel vette föl az utolsó kenetet , felelvén minden imádság-
ra ; s midőn mindent elvégeztem , a feszületet megcsókolta, 
s az apostollal mondta : in üde vivo íilii De i , qui dilexit me 
et tradidit semetipsum pro me. Ersekünk annál nagyobb te-
kintélylyel védelmezte a pápaság jogai t , minél szerényebb 
volt , s fölötte ragaszkodván Pius pápa személyéhez, ettől 
nagy vigasztalást kapott, mivel a szent-atya neki apostoli ál-
dását küldte, s erről táviratilag tudósitotta. 0 eminentiája 
több izben a leggyengédebb fiúi szeretettel beszélt ő szent-
ségéről, s hálálta az ő nagy kegyességét az apostoli ál-
dásért. Ehhez még utolsó vigasztalást küldött neki az Isten 
a császár látogatásában, a ki a magas betegnek erényeit 
tisztelni tudta. A császárnak kegyes és rokonszenvvel telt sza-
vai kellemes benyomást tettek a betegre. Dec. 28-át, születé-
sének napját a magas beteg a földi élet szabadulásának napjául 
tekintette, újra kivánta, s nagy ajtatossággal fogadta az 01-
tári-szentséget, hogy erős legyen az utolsó küzdelemre. Végre 
dec. 29-én reggel hetedfél órakor, a mellfojtó rohamok végső 
erejét megtámadták, s ő ülve a zsellye-széken, alamizsnás 
papjának karjai közt, midőn még az „in pace in idipsum 
dormiam , et reqinescam''-ra „igen" „igen"-t mondott volna, 
élni megszűnt. Kedves paptársaim ! Ily halálnak példája üd-
vösséges oktatást ad nekünk. Elmúlik minden e világon, kö-
zeledünk az örökké valósághoz, ne ragaszkodjunk e mulandó 
dolgokhoz. A mi érsekünk soha sem kereste, mindég kerülte 
a méltóságokat, ezeknek fényében el nem vakult, szive ezek-
nek örömétől szabad volt. Ugy tegyünk mi is , nem keresve 
mást e földön, mint az Is tent , szolgáljunk neki szabad és 
tiszta szívvel. „Deum time, mandata ejus observa, hoc est 
enim omnis homo" ')• Erre nézve az általános helyettes ur 
a megyei határozatok értelmében parancsolja 1) hogy a szent 
misék a megholt érsekért minden plébánia- és szerzetesházi 
templomban egész egyházi pompával végeztessenek 2) Hogy 
a plébániák, papnöveldék , s szerzetesházak az égő kápolná-
imban a számukra kitűzött órában megjelenjenek, és a meg-
holtak zsolosmáját a halott testénél végezzék. 3) Az ünnepé-
lyes temetést jan. 8-ki hétfőre határozza. 4) A halotti nagy-
mise , negyvenedik napon, febr. 12-én fog tar ta tn i , a mikor 
beszéd is fog mondatni a megholt fölött. 5) Jan. 4-ki vasár-
naptól kezdve minden pap a szent misében fölvegye a ,pro 
eligendo praelato' collectât, s kivált a szerzetes házaknak 
ajánl juk, hogy buzgón imádkozzanak e czélra. B u q u e t , 
S u r a t , V e r o n káptalani általános helyettesek. Lagarde, 
érseki általános titoknok. 

KÖZÉP-AFRIKA. (Folyt.) Naponként sok schilluk-
néger jöt t a tartomány belsejéből a Nilus partjához , hol ta-
nyánkat fölütöttük, részént hogy lássanak bennünket, ré-
szént hogy közelebbről megismerjék munkánk módját s esz-
közeit. Minekutána az átengedett teleknek nagy részét meg-
tisztogattuk a gaztól és bokroktól, a provicarius a schillu-
kok által azonnal három tokult emeltetett, melyeknek száma 
később 14-re lenne emelendő. Egyébiránt a hely, melyet ek-
kép nyertünk , barátságtalan volt; beljebb menve az ország-
ba sok mocsárra akadtunk , miből következtethetni, hogy a 
tájék nem igen egészséges; az állatok közül különösen sok a 
kigyó és madár. A víz rossz. Ily viszonyok közt egy hét mult 

*) Eccles. 12 , 13. 

el, és a másik hét egyik napján kérték a schillukok a pro-
vicariust, sziveskednék köztük és Mohamed-heer közt a bé-
két helyreállítani ; mit a provicarius meg is igért. A követke-
ző nap volt kitűzve az elindulásra, és a provicarius a hajóra 
magához még 4 schillukot vőn. 4 vagy 5 nap múlva sikerült 
neki Mohamed-heer hajóihoz ju tn i , hol őt magát föltalálván 
alkudozni kezdett vele a fönebb emiitett béke miatt. Ez meg-
történvén Mohamed-heer a provicarius jelenlétében egy-két 
kérdést intézett a schillukokhoz , és pedig : „Valljon nem kö-
tött-e ő velük már háromszor békét?" a schillukok igen-nel 
feleltek; „valljon nem támadták-e meg egyik ha jó já t , mely 
éjszaka tartományukba ju to t t , nem ölték-e le a raj ta volt 
embereket, mintegy 40 fegyvert több karddal együtt elra-
boltak és azután a hajót fölgyújtották?" a schillukok ismét 
igen-nel válaszoltak. Minő véleményt szerzett ekkép magá-
nak a provicarius a schillukokról, könnyű elgondolni. Egyéb-
iránt Mohamed-heer a schillukoknak azon ajánlatot tevé, hogy 
ha jónak látják az okozott kárt neki megtéríteni, és évenként 
5000 darab marhát szállítani, szent legyen a béke köztük ; 
ezt azonban a schillukok határozottan megtagadták, és az 
ügy eldöntését inkább a fegyverre akarták bizni. Mohamed-
heer a provicariussal igen barátságosan bánt és előzékeny 
volt irányában. Beszélgetés közben a többi közt fölemlité, 
mennyire óhajtja ő már régtől fogva, vajha az ő birodalmá-
ban is megtelepednének missionariusok, kiket szívesen el-
látna minden szükségessel, és ajánlatot tet t a provicariusnak, 
ha valljon nem teljesithetné-e akara t já t? A provicarius meg-
ismervén mind a schillukok jelen helyzetét , mind a mi jövő 
sorsunkat, késedelem nélkül megigérte, hogy ott missioi ál-
lomást fog szervezni. Néhány nap múlva a provicarius ismét 
a schillukok körében volt, és a mi körünkben, de máskép, 
mint a hogy mindkét rész várta. Mi most át lát tuk, miért 
tartottak meg minket maguknál a schillukok, tudnillik in-
kább politikai okokból, minek a fönebbi békekötés elegendő 
bizonyságául szolgált, minthogy a missio főnökét oly hamar 
ily ügyre használták föl. Midőn megérkezvén mindenről ér-
tesi tet t , mi közte és Mohamed-heer közt történt, és hogy 
ő ott missioi állomást alapítani Ígérkezett, azonnal paran-
csot adott , hogy mindazon tárgyak , melyek már a szárazon 
voltak , a készen álló hajókra rakattassanak, mialatt ő igye-
kezett a schillukokat rábírni , hogy Mohamed-heer követelé-
sénektennének eleget , mert ez volna egyedüli módja a kibé-
külésnek. Látván azonban, hogy nem sokra megyen, abba-
hagyta a dolgot, és nem akarta őket többé zaklatni. A schil-
lukok észrevevén a mi berakodásunkat, egy kissé setétebb 
arczot öltöttek ugyan , de semmi ellenségeskedés nem tör-
tént , melynek meggátlásához járult talán Mohamed-lieer-
nek gőzhajója, melyen fegyveres férfiak voltak, és mely a 
mi helyünk előtt horgonyozott. (Folyt, köv.) Ik. 

IRODALOM. 
„AZ Ó ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS a Vulgata sze-

r int , figyelemmel az eredeti szövegre. (Folyt.) 
Káldi az eredeti szövegre nem figyelt, sem jegyzetek-

kel nem kisérte az általa lorditott szentirati szöveget ; T.-ban 
mindkettő megvan , és igy e két szempontból teljesen külön-
bözik Kálditól. A jelen forditás az eredeti szöveget annyiban 
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kiséri figyelemmel, a mennyiben azon helyeket, melyek az 
eredetitől elütnek, jegyzetben szintén magyarul adta az ere-
deti értelem szerént, vagy néhol az eredeti szavakat is idézi 
de nem eredeti betűkkel. Tudva van mindenki előtt, és lát-
ható a jelen fordításban előforduló sok jegyzetből is , hogy a 
Vulgata az eredetit, többnyire lényegtelen helyeken, nem 
egész hivséggel tükrözi vissza , és azért mindenesetre a for-
dítás tökéletességéhez kell számítanunk, ha az szorosbban is 
visszadja az eredetit. De szabad legyen kérdezni: ily válla-
latnál nem volna-e lehetséges az , hogy az, mi a Vulgatában 
oly szembeszökőleg eltér az eredeti szövegtől, fordítás alkal-
mával inkább a szövegbe vitetnék be, és a Vulgatának elté-
rése a jegyzetbe ? hogy ekkép maga a szöveg állittatnék visz-
sza oly fordításban, mely figyelemmel kiséri az eredeti szöve-
get is. Különben az eredeti szövegnek figyelemmeli kisérése 
legkevesbbé tűnik ki a tulajdon-nevek leírásában ; ebben sok 
helyütt hívebb a Vulgata és Káldi, mint T—i. Már fölebb em-
iitők a Mózes, Jozue , Izrael neveket; Basan mindég ekkép 
írva fordul elő a Vulgatában és Káldinál, T—í pedig Ba-
szan-t csinál belőle; valamint Bersabeből Berszabét, ke-
vesbbé megfelelőleg az eredetinek. Meglevén minden zsidó 
tulajdon-névnek a maga jelentése , ily fordításban talán szo-
rosabban lehetne ahhoz ragaszkodni, ha már mondatik, hogy 
figyelemmel volt az eredetire. Lehetne ezen figyelmet érvé-
nyesíteni ott is, hol a tulajdon-név oly sokszor latinra fordít-
tatott , holott azt az eredetiben kellett volna a Vulgatának 
megtartani ; a latinra való fordítás által pedig nem ritkán 
értelemzavaró is ; min T—í fordítása az által igyekszik segi-
teni, hogy jegyzetben szintén oda teszi a megfelelő zsidó ne-
vet. Megtörténik azonban, hogy az eredeti szónak kiírása 
nem egészen hü , és igy nem is tökéletes visszatükrözése a 
szövegben foglalt jelentésnek. Például a Kir. II. könyv. 21 r. 
19 versében mondatik : „Harmadik háború is lőn Góbban a 
filiszteusok ellen, melyben Száltus fia, a betlilehemi selyem-
szövő Adeodatus megölé" stb. Itt a latin Adeodatusnak az 
eredetiben megfelő héber szó a jegyzet szerént : E 1 k a n a n ; 
azonban ily betűk alatt hasztalan keresné bárki az ere-
detiben a szöveg szerénti Adeodatust ; mert ez csak a 
c h a n a n gyökből jő , és igy E l c h a n a n lett volna 
Írandó, mint az eredetiben úgyis van ; e szerént tesz csak 
annyit, mint „Istentől ajándékozott." A Deuteron. 14. r. 5 v. 
előfordul jávorszarvas"; mihez jegyzetben van téve: A hé-
ber szerént : „Szemer" ; pedig inkább ,Zamer' ; és ,Szemer£ 

így írva soha sem tesz ily vagy másnemű állatot. A magyar 
nyelv szerencsésebb az eredeti betű visszaadásában , mint a 
német, melynek z betűje nincs. — Nem hiszszük, hogy nap-
jainkban a nem tisztán kritikainak szánt fordításban kellő 
módosítások miatt oly zavarok támadnának, mint egykoron 
a Jonás-féle „cucurbita" és „hedera" miatt; és azért oly he-
lyeken , melyek az Ízlést is sértik a Vulgataban, vagy Káldi-
ban , az eredetitől pedig elütnek, a változtatás az eredeti 
szerént történhetnék. Például Kir. I. könyv. 6. r. 5. v. előforduló 
,,alfél", (anus) melynek a zsidóban „Afol" felel meg, mi a 
jegyzet szerént is tulajdonképen gümőt, kelést jelent , bát-
ran módosítható lett volna a máshol alkalmazott eljárás sze-

rént. Az ily szabadabb, de mégis szabatos fordításban külö-
nösen példányul szolgálhatnak a franczia fordítások, mint 
melyek ily helyeken igen nagy gyengédséget tanúsítanak, 
vagy az eredetihez alkalmazkodnak. Az előttünk fekvő fran-
czia Szentírás az idézett helyet ekkép forditja: „Faites cinq 
a n u s d'or, et cinq rats d'or selon le nombre" stb., hol in-
kább megtartja a Vulgata latin szavát ; ért i , ki érti. Alább 
pedig ekkép írja körül : „Vous ferez donc des images de la 
part ie , qui a été malade", vagyis : készíteni fogjátok hason-
latosságát azon résznek , mely beteg, azaz : sújtva volt. Né-
mely zsidó tulajdonnévnek magyarázatja oly helyen alkal-
maztatik, hol az az illető személynek némi homályosítására 
szolgál épen ismert jelleme ellenére. Például a Kir. I. könyv. 
25. r. 3. v. mondatik : „A férfiú neve pedig Nábál vala, és 
felesége neve Abigail ; és az asszony igen okos és szép vala, 
férje pedig kemény és igen gonosz és rossz erkölcsű, Kaleb 
nemzetségéből." A jegyzetben a ,Káleb' névhez ezen magya-
rázat adatik : ,,azaz : eb , ebtermészetü ember, irigy, fukar, 
haragos és szívtelen." Igaz , hogy Nabal ilyen lehetett , de 
az egész Kaleb nemzetségre ezt fogni, és nevét ily jellemből 
származtatni aligha lehet ; Josue társa bizonyára más jelle-
met tanusit, melynél fogva miért ne lehetne inkább e szó 
azon jelentését elfogadni, mely szerént annyit is tesz , mint : 
bátor , hős ? De legyen e pontra nézve is ennyi elég. (Vége 
követk.) 

VEGYESEK. 

P o z s o n y b a : A—sy Kálmán urnák : A folytatást kérjük. 

Kegyes adomány: 
Ő szentségének javára a pesti növ. papság m. egyház-irodalmi * 

iskolája által kiadott „Mi az egyház ?" cziinii müvecskének jövedelme 
ujolag 56 frt. 40 kr. ; az eddig átadott 37 frt. 20 kr. és 32 frt. 20 krnyi 
összegekkel együtt az összes tiszta jövedelem tesz . 125 frt. 80 kr. 

P E S T , jan. 23-án. Rozsnyón egylet alakult a kath. 
gymnasiumi szegény tanulók segélyezésére. Czélja az ily ta-
nulókat élelem-, ruházat- , könyv- és írószerekkel segíteni. 
A főalapitó tagok közt, kik 100 írton fölül járulnak az egylet 
föladata megoldásához, már ott diszlik S c i t o v s z k y János 
lierczeg-primás ő emtja, B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ő 
exclja, és a megyei főpásztor ő mlga. 

— O l t v á n y i István, csanád-egyházmegyei nagypré-
post ő nsga alapítványt tőn a Szeged városi és tanyai szegény 
sorsú tanulók gyámolyitására ; ezen alapítványból 90 frtnyi 
könyv és ruhanemű osztatik ki az illetők között. 

— A Szent-István-Társulat olvasó-teremének kellő ki-
világítására K á r o l y i István gróf ő mlga 100, D a n i e l i k 
János püspök ő mlga 40 , S z a b ó József pápai praelatus ő 
mlga szintén 40 frtot méltóztattak megajánlani. 

— G a s z n e r , a német egyháznak igazgatója Romá-
ban, legújabban német fiúiskolát nyitott meg ugyanott. 

— A nemrég dicséretesen fölemiitett löweni tanár, M ö 1-
1 e r János , kinek müve : „Die Weltgeschichte vom christ-
lichen Standpunkte aufgefaszt" csak imént indult meg füze-
tekben, atyját 8 nap múlva a sirba követte; haldokló atyja 
körül tett gyermeki szolgálatjának lőn áldozatja. 

Figyelmeztetés. B o d n á r Zsigmond jelenti, hogy 
Faber Frigyes Vilmos „Mindent Jézusért" czimü munkája 
az aláírók csekély száma miatt legközelebb adathatván sajtó 
alá , csak mart. elején jelenhetik meg. Varbó (u. p. Balassa-
Gyarmath) jan. 20-án 1863. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 



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

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

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten. januar 28-án. 8 . I. Félév. 1863. 

TARTALOM : A nagy ellentét. (Folyt.) — Őseink vé-
delmére. (Vége ) — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

A nagy ellentét. 
(Folytatás ) 

b) A hitterjesztésre választott ügynökök és mód-
szer ügyetlensége mellett ily mesés számú bibliák s 
értekezletkék mégis tennének valamit, s miként mon-
dánk, legalább minden milliom font sterling után egy 
megtéritett pogányt hoznának, ha ezen bibliák bel-
értékkel bírnának, s ha a pogány népnél ezen nyom-
tatványok olvastatnának. A tett fordítások becséről 
szóló ítéleteket későbbre halasztván, tekintsük, mi-
nek kell szükségképen megtörténni a szakmányba 
gyártottforditásoknál? A szentírás fordítását a nyelv 
ősisége, az íróknak egyenként, s egymástól elütő sa-
játszerűsége, a nyelvnek oly hosszú századokon át 
történt változása, a dolgok homályossága teszi ne-
hézzé. Mindez a fordításra legnagyobb készültséggel 
bíró tudósokat is nem ritkán botrányos tévedésekre 
vitte. Pedig itt a tévedés veszélyes, mivel a mi csak 
a fordító tudatlanságából eredett, az Isten szava gya-
nánt adatik elő. Legyen már most fordításból fordí-
tás, a tévedés sokszoroztatik, ugy hogy a tizedik for-
dításnál a szent írónak gondolatjaiból alig marad fön 
egy-két foszlány. — Ily szarvas hibákkal telt fordí-
tást adjanak a pogánynak kezébe, föltéve, hogy a 
keresztény religiot akarja belőle megismerni, és tud-
ja a dolgot érteni, mit tanul belőle? A fordító tudat-
lanságából eredett tévedések, melyek sokszor a po-
gánynak józan eszével ellenkeznek, a keresztény re-
ligiot előtte gyűlöletessé teszik. — Ily tévedések 
jönnek a fordításba, ha a fordítónál a legnagyobb 
szorgalmat és nyelvtudományt föltételezzük. De ép 
ez hiányzik. Marshall, ki megtérése előtt a hitter-
jesztő társulatok ügyeit kezeié, saját tapasztalásából 
mondja, hogy a rohammal kívánt forditások ügye 
ebből áll: haza tér egy kereskedő, ki valamely bar-
bar nép között három évet töltött, s ajánlkozik a for-

ditásra. A nyelv az irodalomra tökéletlen, a fordító 
azt még tökéletlenebbül ismeri; megköttetik az alku, 
a fordító elővesz bármily fordítást, néhány hónap 
múlva beadja saját fordítását, kifizettetik, az uj for-
dítás , a nélkül hogy correctora volna, kinyomatik, a 
nevezett barbar néphez elszállittatik. Tanulja azután 
a pogány nép ezen fordításból a ker. religiot ! A tu-
dós, látván, hogy a fordító által saját nyelve is meg-
rontatott, ugy hogy a bibliában alig ismer reá, bo-
szankodással elveti magától. A hitterjesztés teljes si-
keretlensége nem folyik-e szükségképen a módszer 
ügyetlenségéből ? A kath. egyháznak fegyelme a nép 
számára tett biblia-fordításoknál nem igazoltatik-e a 
dolog természete által? Az egyház nem engedi,hogy 
a fordító tudatlansága- vagy tudákosságának különcz 
ötletei a nép előtt Istennek szava gyanánt fogadtas-
sanak el a néptől. Valamint t i l t ja, hogy hatósági en-
gedély nélkül biblia járjon a nép kezén, ugy a jóvá-
hagyott , s szükséges fölvilágositásokkal ellátott bib-
liákat örömest ereszti a nép kezére. A Vulgata-t jó-
váhagyta az egyház, nem mivel tökéletes forditás, 
de mivel az akkor kézen forgó forditások között leg-
kevesbbé tökéletlen volt, s a hit- és erkölcsi tanok 
ellen semmi sincs benne. 

Morrison chinai forditása példa legyen. Az erre 
vonatkozó nyilatkozatokat T. I. p. 30 találjuk. „Az 
uj szövetséget, igy szól maga Morrison, azon válto-
zásokkal fordítottam, melyeket szükségesnek talál-
tam." Ö nem akarta követni a jezsuiták fordítását, 
miként Kidel Samu, ki az Isten nevére uj chinai szót 
kovácsolt, „hogy a papismus rendszerét elkerülje." 
Morrison forditása csak 20,000 font sterlingbe került. 
S mily belértékü forditás volt ez, melynek minden 
lapja 10 font sterlingnél többe jö t t ? Choo-Tile-Lang 
chinai tudós Ítélete szerént „a szavakban túlságos, 
idegen szójárásokkal teli, s annyira elüt a chinai tu-
dósok irályától, hogy ezek nem tartják érdemesnek 
azt olvasni." A kath. hitküldérek, Mackintosh tanu-
sága szerént, bámulatos sikerrel tanulmányozták e 
legnehezebb nyelvet, a jezsuiták könyvei, melyek 
általuk chinai nyelven Írattak, mint classikusok, a 
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császár könyvtárába vétettek föl; Morrison forditása 
megtekintésre sem méltatik. — Morrison után Marsh-
mann vállalkozott a fordításra, de ép ugy j á r t , mint 
Morrison. Remusat. Abel és Klaproth Gyula, tekinté-
lyek , mind a két fordítást érthetetlennek mondák, 
melyet nevetés nélkül nem lehet olvasni, s a chinai 
tudósok megboszankodnak, látván, hogy „fönséges 
nyelvük igy eltorzittatik." Voisin mondá: „nem hi-
szem , hogy egy chinai tudós találtassék, ki ezen for-
dításokat meg-értse. Én ismerem a szentírást, de a o ' 

chinai fordítást olvasva, nem tudtam rajta eligazod-
ni" 1). Ezt a hong-kongi fióktársulat is elismerte, 
hogy Morrison és Marshmann forditása a szatócsok, 
de nem a tudósok kezein forog; összeült tehát, nagy 
költséggel még más két chinai fordítást tétetett , de 
ép oly sikerrel, mint Morrison és Marshmann. „Gon-
dolják meg az angol protestánsok, igy szól Taylor 
Meadows, a britt kormány tolmácsa Chinában 1856-
ban, mily utálattal fordult el az angol nép a mormo-
nok könyveitől, midőn ezek az angol piaczokra ho-„ 
zattak, s lesz fogalmuk azon megvetésről, melyet a 
mi szerencsétlen fordítóink Confucius tudós férfiai 
előtt aratnak. Azaz, ezek a mi fordításainkat az osto-
baság szövetének, istentelen véleménytárnak mond-
ják, melylyel csak időt vesztene, a ki azokat olvasná." 

c) Ily fordításokból fogja-e tehát a pogány nép 
ismerni, megszeretni, elfogadni a keresztény religiot, 
melyekről a pogány és protestáns tudósok is vallják, 
hogy érthetetlen tömkeleg? Föltéve, hogy a forditás 
hűséges, és a nyelv irálya, melyben a pogánynak 
kezébe adatik, müveit, sima, vonzó és kellemetes: 
fog-e ebből a tudóson kívül más okulni? S a pogány 
népnél mily arányban áll az olvasni tudó nép ahhoz, 
mely olvasni nem tud? Európában már igen müveit 
a nemzet, ha fiai között 100-ból 15—25 tud olvasni ; 
bibliával nálunk sem sokra menne a hittérítés. Hát 
még a pogány népnél, hol 500—1000-ből egy alig 
tud olvasni! És ha csak olvasná! De bármily könyv 
hamarább olvastatik, mint a biblia. Ha az angol ügy-
nökök , midőn egy pogány tudósnak bibliát ajándé-
koznak, egyszersmind az akaratot és kedvet az olva-
sásra tudnák ajándékozni, valamit csak lehetne várni. 
De a pogány tudós log-e bíbelődni az általa nem is-
mert Israel népének állami, törvénykezési, igazga-
tási, családi történeteivel, előtte érthetetlen jóslatai-
val , a hitnek megfoghatlan titkaival? S oly könyv-
ben , melynek irályát durvának, romlottnak találja, 
s belőle a fordítónak csak badarságait ismeri föl? 

Valóban, a sátán sem talált volna a kereszténység 
elterjesztésének megakadályozására alkalmasabb mó-
dot , mint ezen forditásokat a hitterjesztésre eszközül 
használni a pogány népek között. Pedig mit a chinai 
leghiresebb fordításról közöltünk, azt törhetlen te-
kintélyek ítéleteivel bizonyítja Marshall ur a cingal, 
maor, hawaiiari, s más forditásokról '). Könyvének e 
része fárasztó, de a hittudomány körében örök becsű. 

„Az ügynökök szokása, igy szól Lay saját ta-
pasztalásából, a partokon bibliával telt ládát kitenni, 
a ki o d a j ö n , kezébe egy bibliát nyomni, vagy a lá-
dát és bibliákat a parton a jó sorsra hagyni. Ennek 
következése, hogy a pogány haza vivén a bibliát, 
azt négy s tíz év után érintetlenül mutatja föl." És 
ha csak ne érintené ! De Grant főesperes vallomása 
szerént „a pogányok nem azért kívánnak bibliát, mi-
vel az ige után szomjaznak, de hogy a könyvet oly 
czélokra fordítsák, melytől a ker. érzelem visszabor-
zad." „Macaoban a szatócs boltosoknál találtam a bib-
liákat, igy ír Wells Vilmos, melynek papirjába gyü-
mölcsöt göngyölitenek. Ezt a boltárus a leghitvá-
nyabb chinai könyvvel sem tenné" 2). „A. bibliák 
számtalan példányokban vannak Keleten elterjedve, 
igy ír Courvezy püspök u r , az angolok előtt híres 
utazó; de azok egészen más czélokra fordittatnak, 
mintsem a kiadók akarták. Singaporeban láttam egy 
házat, melynek falai tetőtől földig biblialapokkal vol-
tak beragasztva. Ezen profanatio még kisebb, mint 
mikor a boltos zsirt és dohányt göngyölít egyenként 
kiszakasztott lapjaiba." „Cantonban a kereskedők cse-
kély áron megveszik a néptől az ingyen kapott bib-
liákat, s mázsánként árulják a boltosoknak." „Sok 
pogányt kérdeztem, mit csinálnak a kapott bibliák-
kal , igy ir Bucho ur Pulo-Pinangból ; mindenik azt 
mondá, hogy ez érthetetlen zagyvalékot nemtelen 
czélokra használják." Albrand hallván, hogy egy ame-
rikai ügynök 12 láda bibliát szétosztott, mondja: „ezen 
ügynök nagy nevet szerez magának küldőinél, kik a 
megtéréseket az elosztott biblia-példányok után szá-
mitják. De én itt helyben legjobban tudom, mire 
használtatnak föl e könyvek. Nincs nap, hogy egy 
vagy két lapot ne látnék, melybe mindenféle van be-
göngyölitve. Mennyi ház van Singaporeban, mely-
nek falai e könyvnek papírjaival, mint szőnyeggel 
be vannak ragasztva! Tomiin ur is megvallá, hogy 
a chinaiak sokszor a bibliát ellopják, csak hogy tisz-
teletlen házi szükségekre papírjuk legyen. Az ily lo-
pást a prot. hitküldérek ugy értelmezik, s ugy irják 

T. I. p. 31 , 52. i) T. I. p. 39 , 4 0 , 51 , 54 , 62, 76 - 2) Tom. I. p. 36. 
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meg haza, hogy a pogány nép ellenállhatlan kíván-
sággal van az ige iránt." Végre csak a pulo-pinangi 
chinai növelde igazgatójának szavait idézzük : „Ma-
gam hallám egy chinaitól, hogy ő a prot. társulatok-
nak fölötte le van kötelezve a bibliákért, mivel el-
látja őt papírral oly házi czélokra, melyekről a tisz-
teletérzés szólani t i l t , s biztosított, hogy kiki a ka-
pott bibliával ugy cselekszik" J). 

Ez tehát az annyi milliom sterlingen vásárolt 
eredmény, hogy a pogány népek a hozzájuk küldött 
bibliák megvetésében a keresztény vallást megves-
sék. Ök tudják , hogy a biblia a keresztények reli-
giojának szent könyve, ezt nemtelen czélokra fordít-
va a kereszténységet gúnyolják. Annyi milliom font 
sterling, annyi milliom dollár tisztességtelen házi 
czélokra papirral ellátja a pogány népeket. Európá-
ban és Amerikában mesés összegeket költenek, csak-
hogy a pogány kereskedőknek olcsó papírja legyen, 
melybe kurta áruit göngyölítse, csakhogy a pogány 
családnak megnevezni nem szokott házi czélokra in-
gyen papirja legyen. Nem mernénk ezt magunktól 
mondani, hallgatnánk, ha csak kath. utazók bizonyí-
tanák ; de prot. utazók, ügynökök és magányzók, vi-
lágiak és papok ezt maguk mondják. Igaz, csak sa-
ját ügyfeleiknek tevék e vallomásokat, melyek kö-
zül itt-ott sok napfényre jött ; Marshall urnák érdeme, 
hogy mindezt összeszedte; s az előállítás borzadály-
lyal tölt el, mivel a hitküldéreknek nevezett keres-
kedői ügynökök a hitterjesztés véghetlenül kényel-
mes módszerével, a bibliák nagymérvű kiosztásával 
nem csak hogy senkit meg nem téritettek, sőt a ke-
resztény religiot gúny tárgyává tették. Remélni le-
het , hogy a prot. férfiak átlátják a hitterjesztés czél-
szerütlenségét, s a roppant milliókat saját hazájuk-
ban nemzeti czélokra forditandják, melylyel idáig 
itthon csudákat müveitek volna a polgári élet meze-
jén. A hitterjesztés ügyét az Isten az egyházra bízta, 
az ő egyletüket szülő anyává nem tette, társulatuk 
a religiora magtalan, igyekvésük szégyenig sike-
retlen. Naponta 500,000 font sterlinget a pogány né-
pek megtéritésére fordítani, ez igen dicséretes; de 
ezen csak profán czélokra papirt szolgáltatni, ez bot-
rányos. 1780—180'2-ig 82 év folyt le, az igyekvés 
kísérletnek túlságosan elég. Repletus es ignominia 
pro gloria; circumdabit te calix dexterae Domini, et 
vomitus ignominiae super glóriám tuam 2). (Folyt, 
követk.) 

] ) T. I. p. 39 .— 2) Habac. 2 , 16. 

Őseink védelmére. 
(Vége.) 

Vizsgáljuk már részletesben, mi indította tehát ősapáin-
kat e b a r b a r n a k nevezett két törvény alkotására. 

Mint tudjuk , L u t h e r Márton Németországban kezdé 
meg újítását, mily előnyt hozott föllépése Némethonra? elég-
gé kitűnik a vormsi országgyűlésnek 1521. május 8-án hozott 
ama törvényéből, mely szerént ő mint szakadár, mint lázító 
nyilvános máglyára Ítéltetett 1). 

Ha már Luthert s tanitását saját honfiai oly veszélyes-
nek bélyegezték, valljon rossz néven veheti-e valaki a mi sze-
gény ősapáinknak azt , ha ők az őket nyaggató török miatti 
félelemből is a magyar haza fiait — ha már itt-ott pártokra 
is voltak szakadva — legalább vallás tekintetében összefűz-
ve tár ták , hogy igy az országot szét nem foszlott, hanem 
egyesitett erővel megmenthessék. De különben is ősapáink 
csak azt mondották, inkább ismételték Lutherre nézve, a mit 
már a vormsi országgyűlés jogos- és méltányosnak ítélt, és 
ha most ujabb időkben annyira szeretjük a külföldet majmol-
ni, valljon a hon miatt aggódó őseinknek rójuk-e föl vétkül 
azt , hogy ők megrettenve a Németországban történtekről, 
figyelmeztetve a vormsi országgyűlés törvénye által honunk 
megszabaditási érdekében szintén ahhoz hasonló törvénynyel 
akarták Luthert Magyarhon területéről elriasztani, és ez ál-
tal az ország békéjét s nyugalmát biztositani? 

De hát volt-e a magyar ősöknek jogo3 okuk honvéde-
lem tekintetéből Luther ellen ily szigorúnak jellemzett tör-
vényt hozni? Volt igenis úgyannyira, hogy őseinket nem a 
törvény hozataláért, hanem annak netaláni elmulasztásáért 
kellene az utókornak megróni. 

A történetből tudjuk, hogy ez időben a hatalmas török 
félhold már fenyegette Európát. a szegény magyar mindég 
e l ő ő r s (Vorpost) volt a csatában, kinek másokért kellett 
elvérzenie, gyakran ama vigasztalás nélkül, hogy a segít-
ségre meghitt és ieteni ugy mint emberi és népjogi törvények 
szerént is arra kötelezett szomszédok segitették volna az elő-
őrsi csatákban elvérző, de az ellent föntartó magyart; a mi 
annál inkább fájhatott a magyar nemzetnek, mert H o r v á t h 
Mihály történészünk alapos észrevétele szerént is „az ország 
védelme egyszersmind az egész, de kivált a német keresz-
ténység védelme is volt , . . . és Magyarország többször fölszó-
lítva sem akart a törököknek szabad átmenetet engedni Né-
metországba intézendő betöréseinél 2). 

Tegyük már most magunkat a honért küzdő ősapák ko-
rába , kik a török által szinte fenyegetett Némethonból kér-
tek is, és méltó joggal vártak is segélyt a közös ellenség el-
len. L u t h e r mit tett ez időben ? Nyilt levelekben intette 
híveit, „hogy a török elleni hadjáratra sem katonát, sem 
pénzt nem kell adni, mert Isten ellen vétkezik az, ki a török 
ellen harczol, vagy segedelmet nyújt ellene, ki különben is 
minden tekintetben többet ér a keresztény fejedelmeknél 3). 

' ) F e j é r n é l 37. lapon „in Coinitiis Vormatiensibus Lutherus 
ut haeretieus ac sediciosus et publicis ignibus dignus pronuntiatus e s t ." 
Datum in Vormatia nostra et Sacii Imperii civitate 8. Maii Anno a nato 
Christo 1521, noslri vero Imperii Romanorum anno 2 , aiiorum regno-
rum sesto . 

*) Ujabb kiadás II. k. 660. lap. 
3 ) F e j é r 29. 43. lap. 
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Luther egyik levelében megemlékezik a m a g y a r o k r ó l is, 
és kárhoztatva őket azért , hogy a török ellen harczolva ma-
gukat Isten ügye védelmezőinek ta r t j ák , „eszeveszett sült 
bolondoknak nevezi őket." 

A történet könyvéből tudjuk , hogy Luther eme tanítá-
sainak hazánkra nézve meg voltak szomorú gyümölcsei, a 
Luther által behálózott német fejedelmek, és tévútra veze-
tett németek megvont segitségük miatt elkésziték a mohácsi 
gyásznapot a szegény magyarnak. — „Ebből a Luther taní-
tásából lőn, úgymond Erasmus , hogy Ferdinand császárnak 
sokan nem akarának segitséget adni a török ellen" kijelen-
ték azt is , hogy ők inkább hadakoznak, a pogány török, 
mint a keresztény török mellett (ez alatt Ferdinand császárt 
értve). — Ugyaninnét eredt az is, hogy Hollandiában az 
evangélikusok zászlót emelének, melyre a török czimer fél-
holdat eme szókkal irák : „ P o t i u s T u r c o , q u a m P a p i-
stae; mert Luther többször hirdette az t , hogy a pápistaság 
semmivel sem jobb a török vallásnál" stb '). 

Ezekből kitűnik, hogy Luther igen igen jó szolgálato-
kat tőn a törököknek, a mi az ottoman udvarban is tudva 
volt, legalább S1 e i d a n u s 1547. évről azt jegyzi föl , hogy 
Ferdinand császár önmaga nyíltan mondotta, hogy a saxoniai 
Elector egynehány hónap előtt a törökhez küldött volt és 
biztatta, hogy Magyar- és Németországon zajt üssön, mert ő 
is a mint lehet, a mivel lehet , segiti és a császár erejét el-
oszoltatja. Talán azért a tanításért szokta volt Szuleiman 
császár mondani, h o g y ő n e k i L u t h e r i g e n s o k a t 
h a s z n á l t ; sőt Aurifaber azt irja, hogy Haganoi becsületes 
ember, ki gyakran volt követségben a Por tán , azt beszéllet-
t e , hogy Szuleiman gyakran kérdezte : Micsoda ember és 
mennyi idős lehet ez a nevezetes Luther ? És midőn azt mon-
dották volna, hogy immár 48 éves : a k a r n á m , ú g y m o n d , 
h a i f j a b b v o l n a , é n f ö l ö t t e j ó a k a r a t t a l v a -
g y o k h o z z á stb 2). 

Egybevetve mindezen történeti adatokat, szem előtt 
tar tva ősapáink szorongatott helyzetét, ki vehetné ezeknek 
rossz néven azt, ha ők a török mellett ügyvédkedő Luther 
Mártonban a szegény zaklatott magyar hazának nyilt ellen-
ségét tekinték és a fönebbi törvények által ellene sikra száll-
tak tán nem annyira hitujitási viszketege, mint a haza és ke-
reszténység főellenével a törökkeli pajtáskodása miatt ; igaz, 
hogy a fönidézett törvény egyikében a B. Szűz ellenségének 
is van Luther őseink által nevezve ; ennek azonban oly értel-
met is lehet tulajdonítani, hogy miután a magyarok sz. Ist-
ván első apostoli király fölajánlása folytán országukat M á r i a 
o r s z á g á n a k tar tot ták, a haza ellenségét méltán a Véd-
asszony ellenének is nevezhették; e nézetünkben a törvény 
szövegében előforduló f a c t i o szó is megerősit, miután ezt 
őseink inkább a haza s király , mint az egyház ellen szövet-
kezetiek ellen szokták fölhasználni. Egyébiránt lia e törvé-
nyek alkotásánál őseinknél vallási elvek szereplését is meg-
engednők, ez dicséretükre szolgál csak őseinknek, de a fő-
okra nézve, mely e törvényeket létre hozta, Lányival tar-
tunk , honvédelmi rendszabály volt az inkább, mint vallási 
érdek , vagy tán akkor sem hibázunk, ha mindkettő szerep-
lését megengedjük. 

') Lányi I. 145. lap. 
2) Ugyanott. 

Lányi az idézett helyen fölemliti, hogy a török mellett 
ügyvédkedő Luthernek fólemlitett nyilatkozatai az ingerlé-
keny magyaroknál aligha multak el eredmény nélkül, ezeket 
azonban most tovább kutatni nincs szándokunkban, csak 
azon föriebb már érintett észrevételünkre szorítkozunk, 
hogy ha ősapáinkat a hazaszeretete és a kereszténység meg-
mentése kényszerité az 1523. és 1525. évi magában elég szi-
gorú törvények hozatalára a lutheránusok ellenében ; ugy-
szinte bizonyosan fontos okaik lehettek arra nézve, hogy a 
lutheránusok által honunkban követelt szabad vallásgyakor-
latot csak a törökkel kötött béke létrejötte után 1608. enged-
ték meg és törvénynyel biztositák. 

Nem tudom czélt értem-e? megsérteni senkit nem volt 
szándékomban, e történeti adatokat szükség volt elővonnom 
annak kimutatására, hogy az elhirhedt, és ellenünk, katholi-
kusok ellen gyakran főihasználni szokott l u t h e r a n i co ra -
b u r a n t u r vádnak alaptalanságát, ugy azt is kimutassam, 
hogy midőn ősapáink e törvényt alkoták, a haza szent szere-
tetének érzelme lelkesité keblüket, kiket nem a törvény al-
kotásáért, hanem annak elmulasztásáért lehetne s kellene 
tán megróni az utókornak ; mert ha ők e sziikség-parancsol-
csolta törvény szigorúsága által c o r d o n t nem vonnak Lu-
ther ellen , és ez által el nem rémitik őt e szegény zaklatott 
magyar haza határairól, ha Luther itt honunkban — ez idő-
tájban a hatalomra vergődött olygarchák miatt a királyi te-
kintély árnykorában — szabadon hirdetheti a királyi és feje-
delmi tekintélyek lerombolására irányzott veszélyes elveit : 
könnyen megtörténhetett volna, hogy a magyarok fej nél-
kül pártokra oszolván a török által végkép legyőzettek és igy 
számunkra alig tarthatták volna föl amaz ősalkotmányt, me-
lyet nem csak vérükkel, hanem czélszerü törvények által is 
tudtak kül és bel ellenség ellen védeni s oltalmazni. Adja az 
Isten, hogy az ősöknél magát bölcsebbnek nevezi szerető je-
lenkor is azt — ha már az ősöktől bölcseséget tanulni nem 
akar is , legalább j ó a k a r a t o t kölcsönözve azoktól — a 
jövő nemzedék számára fön tudja tartani. Oltványi Pál. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
B U D A , jan. 10-én. Ki a napi sajtót figyelemmel kiséri, 

annak hasábjain, a napi újdonságok rovatában gyakrabban 
olvashatja : hogy ekkor és ekkor, itt és itt, majd angol, majd 
franczia nyelven evang. isteni-tisztelet tartatik. — Lám, minő 
szép figyelem, az idegennyelvü munkások és utazók irányá-
ban , legalább ugy kell hinnem, hogy ez azok kedveért tör-
ténik , mert azt gondolnom még sem szabad, hogy az atya-
fiak isteni-tiszteletüket nyelvtani órákká degradálván a min-
den rangú és vallású közönséget akarnák ez által az emiitett 
nyelvek tökéletesebb ismeretére vezetni, — valamint azt 
sem, hogy ők e legegyenesebb uton vélik a katholikusok 
müveltebbjeit körükbe csábithatni, és megismertethetni ve-
lük a protestantismust angol és franczia ruhában: tudván, 
hogy a jószivü magyarok a kényelmes angol és változatosabb 
franczia divatért gyakran leteszik ősi diszes öltönyüket, ha 
ez nekik kissé feszes. — Csak az kár ez esetben, hogy fran-
czia és angol annonceokat nem olvashatunk még az utczák 
szögletein, mert biz azok a szegény munkások és utazók, kik 
éhezik és szomjúhozzák az igazságot, a magyar és német la-



6 1 

pokat nem igen értik, és igy az irányukban tanús if ott figye-
lem is némileg hiányos — Egyébiránt ez nem igen tartozik 
hozzánk ; az egészet csak azért hozzuk föl , hogy részben mi 
is tanuljunk tőlük figyelmet, nem annyira az itt keresztül 
utazó idegenek , mint inkább a köztünk lakozó magyarok 
iránt, kik daczára szép, és mindég növekedő számuknak, a 
vallási oktatást saját édes anyai nyelvükön mindeddig nél-
külözni kénytelenek, ha csak nem akarják ezért a várba föl-
küzdeni magukat ; mi ugyan fiatal embereknél megjár ja , de 
öregebbeknél, kiket az örök igazságok inkább kezdenek ér -
dekelni, főleg téli sikamlós időkben csaknem lehetetlen. Ez 
okért hiszszük és reméljük, hogy fog találkozni competens 
férfiú, ki Buda alsó városaiban lakó számos kath. magyarnak 
e valóban megszivlelendő helyzetét erélyesen fölkarolva oda 
fog törekedni, hogy legalább a nagyobb plébániákban a német 
mellett magyar isteni-tisztelet és szónoklat is tartassák. — 
Ez évtizedek előtt még talán nem volt szükséges, de a nem-
zetiség jelen szerencsés fejlődése mellett igy soká nem ma-
radhatunk; a német ajkú polgárok gyermekeiket magyar he -
lyekre küldik, magyar cselédséget tartanak , csakhogy a ha-
zai nyelv tulajdonukká vál jék, — iskoláinkban már sikerrel 
tanittatik a magyar nyelv. — Miért legyen az csupán csak 
templomainkból kizárva ? — Hogy ezen , sokak előtt méltán 
— abnormisnak tetsző helyzeten mielőbb segitve legyen, jó-
nak gondoltuk ez ügyet a kath. sajtó terére átvinni , mert 
hozzá vagyunk már szokva egyidő óta semmihez komolyan 
nem fogni, mig a dolog nyilvánossága által egyszersmind 
elég fontossá nem tétetik. — A kath. egyház, mig hit- és er-
kölcs-tanában változást nem tűrt soha, ilynemű külsőségekben 
mindég tudott az idő- és körülményekhez alkalmazkodni, s 
hogy eddig nálunk a magyar isteni-tisztelet érdekében nem 
történt semmi, ennek oka nem is az egyházi elöljáróság mu-
lasztásában, mint inkább a város magyar kath. lakosságának 
azon balhiedelmében rejlik, mintha nem lett volna szabad és 
lehetséges már eddig is az ország főmagasságu bibornok-pri-
másához azon kéréssel folyamodnia : hogy főpásztori hatalma-, 
s atyai kegyességénél fogva , legalább a népesebb plébániá-
kon , a n é m e t mellett , a magyar isteni-tisztelet tartását is 
elrendelni méltóztassék. — Mi nem kételkedünk, hogy a fő-
város magyar ajkú kath. lakossága, mulasztását jóvá teendő, 
az ügyet oly erélylyel karolja föl , hogy rövid idő múlva már 
itt lenn is dicsőíthetjük Istenünket hazai nyelvünkön , ki jól-
lehet egyedül a sziv hangját hallgatja meg, de mégis megbo-
csátja teremtményeinek ama gyengeségét, hogy kiki azon a 
nyelven óhajt és szeret neki hálaéneket zengedezni, melyen 
őt erre édes anyja legelőször tanitá. — Ezeket elmondani 
annál inkább kötelességünknek tartók . mert nem ritkán emel-
kedik hitelleneink táborából szent vallásunkat igazságtalanul 
sértő azon vád, hogy a katholicismus a nemzeti fejlődésnek 
legtöbb esetben útját állja ; ennek megczáfolására is szolgál-
jon e jóakaratú fölszólalás. R. I(. 

NÁPOLY, dec. 7-én 1862. Két okmány jutott ke-
zünkbe, két körlevél, egyik a nápolyi prefettótól, másik Rat-
tazitól kiállítva, a piispökökhez menesztve, mindkettőnek 
czélja a papnöveldéket laicisalni, vagyis a ,szabad egyház 
szabad államban' szólam szerént , a kormány vezetése alá 
vetni. Rat tazzi , ha székével össze nem dült volna , papokat 
^kart nevelni, és csak ezeket a püspök által fölszenteltetni. 

Nem uj dolog, de az egységesitő, vagyis az egységet minden 
kegyetlenségekkel keresztül vinni törekvő pártnak nem ked-
vez a mostani papság; gondolja tehát, a jelen papságot töm-
löczözni, a jövő papságot az én szabásom szerént fogom ala-
kitani, oly papságot fogok Italiának nevelni, mely lelkisme-
ret furdalása nélkül elárulja népét, püspökét, pápájá t , Meg-
váltóját , Istenét. A forradalom csak ily papsággal lehet bé-
kében. Ezt kisértette meg mult század végén a josefinismus, 
febronianismus, gallicanismus ; erre törekszik most a forra-
dalmi zsarnokság az u j rend, a szabadság nevében. Miként 
ő szabad a lelkisméret, és az Isteni törvény i rán t , ugy nem 
tűr i , hogy valaki az Isten és lellcismeret törvényének védő 
árnya alá meneküljön. Lelkismeretlenség a forradalom ere-
dete , lé te , élete; e nélkül élni nem tud. Ez az értelme a ná-
polyi prefet tura, és a turini minister elnök körlevelének a 
papnöveldék ügyében. A nápolyi prefetto levele igy hang-
zik : „Mélt. ur ! A nápolyi közoktatás legfelsőbb tanácsától, 
s illetékesen a tartomány prefettojától következő ministeri 
rendelet érkezett a tanodák ügyében sept. 5-ről: Ezen mi-
nisteriumnak tudomására j ö t t , hogy némely papnöveldékről 
méltán lehet gyanitani , miszerént az ifjak oly elvekkel lát-
tatnak el, melyek a jelen kormányzati renddel, a nemzeti füg-
getlenséggel és egységgel ellenkeznek. Azért a közoktatási 
ministerium, az 1861. febr. 10-én a nápolyi tartományok 
ügyében kiadott intézvényt a papnöveldékre is kiterjeszté, 
melynek értelmében ezek a kormány betekintése alatt lesz-
nek ezentúl, s mélt. uraságodnak figyelmébe hozta az emiitett 
rendelet 57., 60., 61. czikkelyét. Sietek tehát méltóságoddal 
tudatni az én érdekeltségemet a papnöveldék iránt ; és miután 
az emiitett intézvény az alsó iskolákban már foganatba vé-
tetett , a megyei papnöveldékben is foganatba vétessék, ne-
hogy az ifjak a nemzeti intézményekkel ellenkező tanácsoktól 
vezettessenek. Ezen közoktatási tanács bizottmányt fog kine-
vezni, melynek elnöke a királyi biztos lesz. s ezen bizottmány 
fogja az emiitett intézmény szabályait a papnöveldékbe behoz-
ni. Kérem tehát méltóságodat, ismertesse meg velem a tanitási 
tervet, mely a papnöveldében uralkodik, a tanitó személyzet-
tel együtt. Nápoly, oct. 2-án 1862. Ponente elnök." A minister-
elnöknek ez iránt kiadott rendelete tele van színleléssel és ál-
noksággal, tele kegyetlenséggel. Igy hangzik ez : „Italia. Az 
igazság és a közoktatás ministeriuma. III. osztály. 8252. 
szám. Tárgy : a megyei papnöveldék a nápolyi tartományok-
ban. Körlevél. Tudomására jött ezen ministeriumnak, hogy 
ezen tartományokban (a milanói papnövelde Monzában is) 
némely papnöveldék be vannak zárva, némelyek rendelteté-
sükkel ellenkező czélra fordi tva, némelyek igazgatóságuktól 
megfosztva (krokodil könyek ! mintha mindezt nem a szabad-
ság , azaz : minden gonoszságra szabadalmazott turini kor-
mány tette volna !) mások pedig (s ez a fődolog) minden il-
letékes (kormányi) szabály nélkül vannak rendezve. A király 
kormánya, ismervén kötelességét, visszaakarja állitani a köz-
szolgálatokban a rendet, mely az utolsó évek alatt megzavar-
tatott, (zavart lát tunk, de visszaállitott rendet még nem lát-
tunk,) nem tűrheti tovább, hogy a közoktatási intézetek meg-
akadva maradjanak, a melyekben a fiatal papság az isteni és 
emberi tudományokban oktat tat ik, hogy vallásos és polgári 
kötelességeit ismerve szolgálhasson az egyháznak és a ha-
zának." Ily álnokság- és szineskedéssel tele van az egész körlc-



vél, azért csak a benn foglalt rendeletet teszszük közzé. Pa-
rancsolja a ministerelnök, hogy a püspök jelentést tegyen 1) 
,,hány papnövelde és hol van a megyében; kik a növendékek, 
hittanulmányokat hallgatnak-e vagy elemi oktatást, járnak-e 
ide laicus ifjak is ? 2) milyen az igazgatóság ezen papnövel-
dékben? 3) milyen a jövedelme? (a róka ide figyel, hogy 
ezt öregbíthesse !) 4) Fizetnek-e a növendékek valamit ? 
van-e alapitványozott hely és mennyi ? mi az alapitvány ? 5) 
milyen a jelen állapot a növeldében? ki az igazgató? hány 
és kik a tanárok ? hányan a növendékek ? 6) mily állapotban 
van a fegyelem, a tanulási előmenetel, kivált a hittanulmá-
nyokban ? (mily példás jámborság ! a farkasban.) 
Rattazzi." — Ezen rendeletekre, főkép a sept. 5-ről közzétett-
re a nápolyi püspökség méltóan válaszolt Ez a válasz: „Mi-
nister ur ! Annyi sok keserűségek után , melyekkel ezen tar-
tományok püspökei telve vannak, jött még önnek sept. 5-ről 
adatolt rendelete , mely a püspöki papnöveldéket a közokta-
tási ministerium alá akarja vetni , s az 1861. febr. 10-ki in-
tézménynek 57., 60., 61-ik czikkelyeit ezekre is kiterjeszte-
ni. Az oktatás szabadsága ellen tett hasonló merények nem 
ujak előttünk ; megkísértette ezt Carignan herczeg is febr. 
17-ről kelt rendeleteivel, melyekkel a Piemontbandivó törvé-
nyek behozatalán kivül még papnöveldéinket is a közokta-
tási minister kezeibe teszi át. De ön előtt sem uj a mi ovás-
té telünk, melyben Carignan lierczeget figyelmeztettük, mit 
nyert II. József császár hasonló rendeletekkel? Eltörültet-
vén országunkban (bűnös kifejezés ! Nápoly nem ország, ha-
nem tartomány, hol prefettok tartatnak, és 120 ezer piemon-
ti katonaság !) a helytartóság , reméltük, liogy azon rendele-
tek nem fognak foganatba vétetni, nem mintha hittük volna, 
hogy ovástételünk figyelembe vétet ik, hanem mivel az igaz-
ságtalanság már égővé le t t , hogy annyi zaklattatások után, 
melyeknek kitétettünk, az egyház szabadsága oly elnyomá-
sok alá is vettessék , melyektől a többi tartományok mind-
eddig menten maradtak. Most önnek körlevele minden re-
ményeinket eltaposta, s mi, a kik annyi igazságtalan zaklat-
tatások között, melyek személyeink ellen intéztettek, hall-
gattunk , nem hallgathatunk oly sérelmekre, melyek egyene-
sen az egyházat sújtják. Ez az ok, miért szavunkat emeljük, 
hogy a kath. világ előtt mentsük magunkat azon szerencsét-
lenségek ellen, melyek ezen rendeletből az egyházra és az 
államra fognak származni. Tudja meg tehát, minister ur, hogy 
a mi papnöveldéink nem nyilvános iskolák, hogy oda min-
denki járhasson ; hanem az egyház egyetemes fegyelme sze-
rént , vallásos intézetek , melyekben az ifjak az egyház sa-
ját módja szerént papokká neveltetnek, ugy , hogy mi , püs-
pökök , bennük fölismerhessük , Istentől hivatnak-e a papi 
rendbe ? Ezen papnöveldéket a tridenti zsinat hozta létre, 
s 23-ik ülésének 18-ik fejezetében ,de reformatione' előadja 
a szabályokat, melyek szerént a papnöveldéknek kell ala-
pít tatni , szerveztetni , igazgattatni, s kimondta , bogy min-
denben a püspöktől függnek, mivel csak a püspökök felel-
hetnek az Isten előtt azoknak tudományáról, és erényeik-
ről, a kikre a felszentelésben kezeiket teszik. Ki az, ki nem 
tudná, hogy a könyvnek megválasztása, a tanítási módnak, 
s a nevelési figyelemnek kiszabása a nevelés lényegéhez tar-
toznak ? Mily igazságtalanság tehát , midőn mindenféle eret-
nek, minden istentelen a szabadság és haladás nevében nyit-

hat iskolákat őseink hitének kárára, egyedül a kath. egyház-
nak tiltatik meg, hogy saját belátása szerént nevelje az ő 
rendjébe lépendő i f ja i t? Mi h á t a statuto , mely szerént a 
kath. religio az uralkodó, és az állam vallása? Ezen elvek-
hez hiven kinyilatkoztatjuk , hogy ama rendeletnek nem en-
gedelmeskedünk , s ha a kormány erőszakot tesz papnövel-
déinkben , mi ezen papnöveldét nem fogjuk tekinteni annak, 
s a bennük nevelt ifjakat a papi rendbe nem fogjuk fölvenni. 
De mondja minister ur , hogy tudomására ju to t t , miszerént 
ezen növeldékben a nemzeti egység- és függetlenséggel ellen-
séges elvekben neveltetnek az ifjak. Ezen állítás méltányta-
lan, s önmagában ellenmondó. Tehát csupa gyanúból, minden 
bebizonyított tény nélkül akarja ön az egyház legszentebb 
jogait rombolni ? Mily jog, mily biztosság fog fönmaradhatni, 
ha csupa gyanúból lehet azokat lerontani ? A gyanúsak 
törvénye nem zsarnok törvény-e ? Tehát csak az egy-
ház iránt lesz szabad minden zsarnok intézkedés? Mi-
nister ur ! Ideje volna már fölhagyni a papság üldözé-
sével. A kath. szabadság mindenben, mi a lelkismeretet nem 
sérti, engedelmeskedik a fönálló hatalomnak, titokban r.em 
conspirál. Hatvan év óta több trónokat döntött meg az össze-
esküvés , mutasson ujjal csak egy t rónra , melyet papok 
összeesküvése döntött volna meg. De mégis mi nem akarunk a 
reményről lemondani, mintha ön minister ur, maga is a kath. 
egyháznak fia, félrevetve az egész püspökség óvástételet, sem-
mikép sem hajolna a jámborabb tanácsokra, s oly rendelet 
mellett maradna, mely az egyháznak mérhetlen károkat szülne. 
Már az egyház birtokait eltékozolták, most az ő kincsét szebb 
jövőnek zálogát, az ifjú növendékeket akarják anyai keblé-
ről elrabolni ! Azonban ezen óvásunk is oly kevés figyelmet 
fog nyerni, mint az előbbiek ; de mi el vagyunk határozva, bár-
mit szenvedni, semmint hivatalunkat elárulni, s ezen ügyet 
Annak fogjuk ajánlani, ki az egyház minden ellenségeit a 
pokol kapuinak nevezve mondá : „et portae inferi non prae-
valebunt adversus earn:1 Nápoly, Mindenszentek ünnepén 
1862." Aláirta az egész püspökség, a számkivetetteket is ide 
értve. 

BOLOGNA, dec. 7-én 1862. A sekrestye-korszakban 
Lucca városa nagy dicsőséget helyezett abba, hogy assisi sz. 
Ferencz rendjének kolostort első épített. Lucca első volt, 
mely a középkornak egyik nagy bajnokát sz. Ferencz tem-
plomában eltemette ezen fölirással : Vix i , peccavi, doluí. 
A mai városi hivatalnokság szégyenli magát a középkor-
nak azon dicsősége miat t , s kérvényezett a kormánynál, len-
ne szabad sz. Ferencz kolostorát katonai laktanyának el-
foglalni. A városi polgárság nem jutott még a fölvilágoso-
dás azon fokára, hogy a szerzetes ház eltörlésében boldog-
ságot találjon, mindent megtett , a mit tehete t t , hogy a zár-
dát megmentse ; de a turini kormány nem a népségre, hanem 
a községi hivatalnokságra hallgatott , mivel, úgymond , ezek 
képviselik a város lakosságát. Szép képviselet, midőn a 
képviseltek mást akarnak mint a képviselők. A képviselet 
gúny-szó , mivel az nem a várost képviseli, hanem a város 
vallásossága ellen a forradalmi vallástalanságot. — Midőn a 
turini kormány kimondta a hires elvet : ,szabad egyház, sza-
bad államban', valószínűleg jó lélekkel mondta, értvén a Pas-
saglia, Liveraní, Pantaleo s Caputo által képviselt egyházat, 
mivel Cavour azon időben ezen urakkal volt egyetértésben. 
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Ma ezen egyetértés annyira megy, hogy a milanói káptalani 
általános helyettes urnák világos tilalmára Passaglia merész-
kedik Milanóban adventi beszédeket tartani. Szerencse, hogy 
a politikai hatóság és Passaglia vakmerőségén Caccia püs-
pöknek egyházi szilárdsága diadalt fog aratni , s igy a tem-
plom többé nem fog profanáltatni. Nevezetes, hogy Passaglia 
Marseilleben egy könyvárushoz belépve kér te , ,Pro causa 
Italica' munkáját ; a könyvárus nem ismerve, hogy a szerző 
áll előtte, válaszolta : „mit akar ön azon ördögi röpirattal, én 
egy példányt sem rendeltem meg, s igy egyet sem adtam el, 
én nem is láttam. — De senki sem is kereste azt nálam." — 
A nápolyi szabadelvű papok gyüldéje föloszlott, miként 
a milanoiaké, s a ,Colonna di fuoco' újság is megszűnt. 
Ezt sem La Marmora szigora, sem az államügyész üldözése, 
hanem a gyülde saját nyomorúsága okozta. A gyüldének és 
lapjának teljes szabadsága volt gúnyolni a pápát, a püspökö-
ket, és az egyházi szabályokhoz hü papokat La Marmora, és 
az ostromállapot kedvező volt reá. Hanem a gyülde oly em-
berekből állott, kiket a szenvedély egymás ellen ragadott, s az 
egymás közti marakodás véget vetett a gyüldének. Non est 
pax impiis. — A „Vera buona novella" újság írja, hogy Tos-
canában a Szentháromság képe alatt egy imádságot terjesz-
gettek a garibaldisták, melynek értelme ez volt : „megbocsá-
tunk ellenségeinknek, ha az egységre térnek, különben halál 
nekik." Hogy a garibaldisták halált kiáltanak minden be-
csületes emberre, azt jól ér t jük, de hogy ezt a Szent-három-
ság képe mellett hirdetik, a kik a Szent-háromságot csak go-
nosz czéljaikra eszközül használják, azt botránynak lenni ta-
láljuk. — Nápolyban a Lorenzo-Maggiore kolostor katonai 
laktanyává valtoztattatott át ; igy vész el az ős nápolyi or-
szággyűléseknek, a nemesség gyüléshelyének, az előjogokkal 
földiszitett polgárságnak emléképiilete. A szerzetesek tehát 
koldulni mennek, szétüzetve a világon, minden élelem nélkül; 
s Grigli püspök ur, ki a muroi püspöki székről lemondott, hogy 
e kolostorban az Istennek és saját lelkiüdvösségének élhes-
sen, ezen végső menedék-helyéről is elűzetett; egy más főpap 
is, ki az amerikai hitküldérségből ide vonult, ugyanazon sors-
ban részesült. — A megmaradt kolostorokban is éhen halnak 
a szerzetesek. Az egyházi pénztár nem teljesiti havi fizeté-
seit , mult héten is olajat koldultak egy kolostor számára, 
melynek már 15 havi illetékét máig sem fizették ki. A pie-
monti urak gazdagodnak az egyházi pénztár kezeléséből, a 
kiknek pedig joguk van hozzája, azok éhen sinylődnek. — 
Nápolyban egy nő meggyilkolta magát, mivel gazdag kedve-
sei már ráuntak. Az egyházi és világi hatóság elismerte a 
bűnös merényt, a tanuk bizoriyiták, hogy ezen merényt már 
két izben megkisértette, a plebánus tehát nem temethette el. 
De a városi syndicus egyik levén a ráunó kedvesek közül, a 
szabadság ezen korszakában, a capucinus atyákat rákénysze-
r i te t te , hogy az öngyilkost, és csúnya életűt temessék el sz. 
Ferencz kápolnájában. — Sorrente-városban, midőn Gari-
baldi serege Nápolyba bevonult, szent Vincze kolostora a se-
besült katonák laktanyájává alakíttatott át. A vörösinges ka-
tonák a templomba rohantak, s mielőtt az Oltáriszentség és 
a képek eltávolíttattak volna , a szenthelyen tánczoltak, az 
oltárokon ugráltak, s több, a borzalom miatt meg nem nevez-
hető szentségtelenségek után, a képeket összedöfdösték, ösz-
szeszaggatták, a szobrokat összetördösték. Kivált egy Ma-

donna-képet sajnál a nép, művészi becsű volt, s hozzá a nép-
nek nagy volt az ajtatossága. Most a zárda még laktanya, a 
templomban az isteni tisztelet megkezdetett, de a szétrombolt 
képeket és szobrokat ki adja vissza ? —Midőn a piemonti kato-
naság Messinát Cialdini alatt bevette, az érseki papnöveldében 
letelepedett, s gonoszságból fölgyújtotta. A franczia és angol 
matrózok a tüzet eloltották, de a bútorok és a könyvtár örökre 
elvesztek. — A ,Piemonte : jeles lapban ezt olvassuk : „Biztos 
kútfőből tudjuk, hogy a minister ur törvényjavaslatot készitett 
turini egyetemnél egy tanszék fölállítására a prostitutio törté-
nelmének, és hogy erre C. tudor ur vagyon kiszemelve, a ki már 
könyvet is irt ez érdemben. Mi reméljük, hogy a törvényja-
vaslat a közerkölcsiség érdekében elfog vettetni, s nem fogja 
megengedni, hogy a turini egyetemen is az a botrány tör-
ténjék, a mi N— egyetemen történt, hogy az i f júság , midőn 
egy tanár mélyen beereszkedett a bujasenyv történelmének 
fejtegetésébe, a hallgatók azonnal kimentek a teremből. 

IRODALOM. 
„AZ Ó ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS a Vulgata sze-

r int , figyelemmel az eredeti szövegre. (Vége.) 
A fölvilágositó jegyzetek kétségkivül egyik fénypont-

ját képezik a szentirás ezen nagybecsű kiadásának. A ki 
tud ja , mily nehéz a szentirás értelmezése, és igy mily czél-
szerütlen a be nem avatottak kezébe magyarázat nélküli bib-
liát adni : érdemlegesen fogja méltányolni tudni a fáradalmat 
is, mely a mü teljesb használata végett a jegyzeteket is hoz-
zá adá , és pedig mindjárt a szöveg lapján , hogy annál ké-
nyelmesebb legyen az olvasóra nézve. A jegyzetek , mint lát-
tuk , vagy szomagyarázók, vagy hit taniak, régiségtaniak, 
történelmiek, mysticusok a szöveg szükséglete szerént, vagy 
egyszerűen fölvilágosítók. Általában kellő helyeken vannak al-
kalmazva, majd rövidebbek, majd hosszabbak, és csaknem min-
dég elégségesek az értelem lehető meghatározására Ámbár 
némelykor hiányzik is a jegyzet o t t , hol , ha már az eredeti 
szöveg fejeztetett k i , szintén elkelne egy kis magyarázat. 
Például a „falra vizellő" ,jóslelkü asszony', ,Izraelnek ki- és 
bevivője' ; vagy ,Izrael minden fiainál az eb sem moczczan 
meg' stb. ; mely kifejezések természete nem nyilvánul önma-
gától mindenki előtt; elég volna egy helyen ily, többször 
előforduló kifejezéseket megmagyarázni, és később arra csak 
hivatkozni, hogy ha az olvasó netán ép ily kifejezésre buk-
kannék, a kellő megfejtést föltalálhassa. — Fordul elő jegy-
zet , mely a szöveg kifejezését tán még homályosabbá teszi. 
A 381. lapon, hol a Királyok IV. könyve helyett VI. ál l , a 
11. r. 2. versében olvassuk: „De Jozaba, Jóram király leá-
nya , Okoziás huga , vévén Joás t , Okoziás fiát, ellopá őt a 
király fiai közöl, kik megölettek vala , és annak dajkáját az 
ágyasházból" stb. Az ,ágyasház' már magában véve gyanús 
kifejezés a mi szólásmódunk szerént ; T. pedig e szóhoz a 
következő jegyzetet teszi : „Mások szerént : az ágyasházba (a 
papokéba a templomban)." Az ,ágyasház' itt nincs megma-
gyarázva ; azon adalék pedig : a papokéba a templomban, 
semmifélekép sem tünteti föl kedvezőbben a kifejezést, mely 
a ,triclinium'-nak volna megfelelő. Azonban mindég köny-
nyebb levén valamely müvet birálgatni, mint azt létesíteni, 
fölhagyunk megjegyzéseinkkel, melyeknek eddigi száma is 
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azon érdekesség mellett tanúskodik, melylyel a mii bir , és 
melyet leginkább az tud becsülni, ki egy kissé mélyebb ku-
tatásra méltatta azt. — Aggodalmas szorgalom tűnik föl a 
mü lehető hibátlan nyomdai kiállitására nézve is ; de, mint tud-
va van azok előtt, kik a sajtóval ezen a téren is foglalkoz-
tak , épen a sajtóhibák javitására fordított gond szokott nem 
ritkán leghálátlanabb munka lenni, és igy nem csuda, ha a 
megfeszített ügyelem mellett is szintén fordulnak elő tete-
mes sajtóhibák. Például 270. lap. a 14. v. ,villával' helyett 
,vállával' ; 224. 1. 6. v. mondatik : „vágd el lovaik inait", és 
az ide mellékelt 7) számnak megfelelő jegyzetben olvassuk : 
,a feniciek fővárosáig'; minthogy 7) helyett 6) kellene, mely 
szám alatt foglaltatik a megfelelő magyarázat ; a 273. 1. az 
5. rész alatti 4-ik jegyzetben „görög orditásból" ,görög for-
dításból' helyett stb. 

Jó szándokunk igen félreismertetnék, lia a fölhozott 
különbözések , eltérések , egyáltalában ha észrevételeink bár 
kiben azon gyanút gerjesztenék, hogy azok által a nagybe-
csű műnek , és a reá fordított áldozatnak, fáradalomnak ér-
demét csökkenteni akartuk volna. Alig képzelhető irodalmi 
termék , mely minden reá fordított ipar, gond, sőt tehetség 
mellett is annyi kivánni-valót hagyhatna hátra a befejezett 
tökélyre nézve, mint épen a szent könyveknek forditása, 
vagy azok valamely fordításának átidomitása. Az igények e 
tekintetben oly sokfélék, hogy az illető sehol sem vigasztal-
hatja magát jobban azon igazsággal: mindenkinek eleget 
tenni lehetetlen, — mint a szentírás körüli ily munkálkodás 
közt Megtartani a nyelv sajátságait , melyből a forditás tör-
ténik , s mely az eredetihez való alkalmazkodás által már 
amúgy is sokat vesztett természetéből ; megőrizni tulajdonait 
a nyelvnek, melyre ily mü fordittatik ; hiven visszaadni az 
értelmet, melynek nem egyszeri homálya most már majdnem 
eloszlathatlan , — bizonyára oly nehéz szirtek, melyeknek 
közepette minden sérvet kikerülni aligha sikerülhet teljesen 
valakinek. A czél, mely végett a szentirásnak ezen forditása 
annyi áldozattal létesíttetett, teljesen el van érve ; a magyar 
egyházban eddig divott magyar forditás a nyelv mostani ál-
lásához általában szerencsésen van idomítva, és a hivek ke-
zébe , a lényeget véve, tiszta , hibátlan szentírás jut. Az in-
kább tudományos szempontból fölhozott észrevételek sokkal 
csekélyebbek, hogysem azokból a főczél és irány koczkázta-
tására bárki következtetést vonhatna, és a mü minőségére 
nézve bizonyára kedvező ajánlatul szolgálhat, hogy csak ily 
megjegyzéseknek lehet helye. Miért is lia marad valami ki-
vánni való, az nem egyéb, mint hogy Isten , kinek dicsősé-
ge oly hatályosan mozdíttatik elő a jelen mü által, engedje 
sokáig élni a nm. érseket, hogy halhatatlan müvének befeje-
zése fölött örvendhessen; és adjon erőt, kitartást a t. fordí-
tónak is , kit kezének müvei dicsérnek. Pollák. 

VEGYESEK. 
PEST, jan. 27-én. Grirk György, pécsi püspök ő mlga 

a joghallgatók segélyző egyletének 30; a kaposvári gymna-
sium alapjának növelésére 100; a rablók üldözésében Szeg-
zárdon elesett pandúr Özvegyének segélyézésére 40 frtot 

méltóztatott adományozni. A papi javak ellen küzdő irká-
szok melyikének jutott eszébe ily könyörületet gyakorolni? 

— Pados János „Uti jegyzetek levelekben" czimü müve 
diszes kiállításban megjelent. Kellemesen vezeti az olvasót a 
tartalomdús könyv Olaszországon, Németország-, Schweiz 
és Francziaországon keresztül A 248 lapra terjedő munká-
nak ára I frt. 50 kr. 

— Az irgalmas rendnek magyar- és horvátországi kór-
házaiban az imént lefolyt év alatt 11,125 beteg volt ápolás 
alatt. Ezek közül elbocsáttattak 9698-an ; meghaltak 849-en ; 
ápolás alatt maradtak 578-an. Rom. katholikus összesen volt 
9154; görög-egyesült 19; görög-nemegyesült 504; protestáns 
1187; zsidó 261. Kórház van 14: ezek közül a temesvári és 
zágrábi városi kórház; a betegek ápolásával 160 szerzetes 
foglalkozik. 

— A sz. Ferencziek „Szűz Máriáról" nevezett tarto-
mányához, melynek 135-ik főnöke ft. D a n k Agap, tartozik 
20 rendház ; a szerzetesi összes személyzet 368 tagból áll ; 
kik közt hivatalban vau 182 áldozár ; 6 áldozár még hittant 
hallgat ; theologus növendék van 22 ; bölcsészethallgató 27 ; 
ujoncz 17; fogadalmas laicustárs 75; fogadalom nélküli 30; 
7 gymnasiumi tanár; 2 bosniai növendék. 1861-ben meghalt 
5 ; 1862-ben 11. 

— A baptisták naptára I863-ra következő statistikai 
adatokat közöl : Az Egyesült-államokban a rendszeres bap-
tistáknak van 588 társulatuk; 12648 templomuk ; 8018 ige-
hircletőjük ; a tagok száma 1,037,576. A britt kormány alatt 
és a nyugot-indiai szigeteken: 18 társulat , 714 templom, 
463 igehirdető: tag 71767. Atöbbi baptista-felekezetbelieket 
is ide számítva összesen : 1,609,229. 

— Midőn Németalföld 1810-ben Francziaországba ke-
beleztetett, 15 kolostor volt benne ; 1861-ben volt 39 férfi-
kolostor 815 szerzetessel; 137 nőzárda 2188 apáczával. Egész 
a jelen századig Hollandban nem volt szabad a kath. templo-
mokat bármily külső jel által megkülönböztetni ; ez is más-
kép lőn. Még él Molkenboer építész, ki maga 30 év alatt 70 
templomot épített. A katholikusok száma % részét teszi a 
lakosoknak, magában Amsterdamban 60,000 katholikus van. 

— Az egyház-ellenes lapokban oly annyira kikiáltott 
Tirol a császári birodalomnak ép azon tartománya, melyben 
az iskolák leglátogatottabbak. Van ott 106,100 iskolaköteles 
zett gyermek, az iskolát pedig látogatja 110,600; tehát 
4500-al több mint köteles. 441 lakosra jön egy iskola, 35 
gyermekre 1 tanitó. — A f 1 világosod ott Badenban a katho-
likusoknál 520 lakóra jön 1 iskola, 77 gyermekre 1 tanitó ; 
a protestánsoknál,pedig 814 lakosra 1 iskola, és 90 gyer-
mekre 1 tanitó. És mégis a katholikusok fölvilágositására 
szükségesek lennének Tirolban a protestánsok?! 

— Az angolok igen előzékenyek ő szentsége iránt ; Rüs-
sel megkínálta őt , hogy vonulna Maltába. Mivel a pápa a jó 
tanácsra nem hallgatott, Russel sajnálkozását fejezte ki, hogy 
a pápa önszántából nem fogadta el az t , mit a lord meggyő-
ződése szerént, nem sokára kénytelen lesz elfogadni. A szent-
atya bátorkodott azt felelni, hogy ő jobban tudja , mi elő-
ny ösb az egyház javára, mint ő lordsága. 

Jelentés. Tisztelt előfizetőim és az összes érdekelt kö-
zönség tájékoztatására, ezennel köztudomásra hozom , hogy 
„ L i t u r g i c a S a c r a C a t h o l i c a" czimü munkám máso-
dik kiadása Manznál Regensburgban, Bajorországban, sajtó 
alatt van, s nem sokára minden könyvkereskedésben kapható 
leend. Eger , 1863 jan. 18-án. 

Kozma Károly , hitiudor és tanár. 

Vr—y M—nak : A kérdéses ügyben legjobb egyenesen a bécsi 
ordinariatushoz folyamodni ohajtott fölvilágositás végett. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a j Pesten, 1863. 
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Pesten, jaiiuar 31-én. 9 . I. Félév. 1863. 

TARTALOM: A nagy ellentét. (Folyt.) — A balás-
falvi érseki káptalan 1862-ki aug. 18-án történt beigtatásá-
nak ünnepélye. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A nagy ellentét. 
(Folytatás.) 

Hátra van, hogy Marshall ur munkájának leg-
jelentékenyebb részeit ismertessük. Ó a prot. ango-
loknak ir t , kik meg szokták a befektetett tőkének 
kamatjait vizsgálni. Békével várnak ők néhány évig, 
igy tesz minden nyerész vállalkozó; de már 60, s 80 
év! Midőn annyi milliom évenként egy czélra fordit-
tat ik, midőn 100,000 ügynöknél több a világ min-
den részein működik, mégis kellene valami sikert föl-
mutatni, melyből a vállalat hasznosságát fölismerni, s 
a jövőre reményt lehetne meríteni. De mikor a siker 
épen semmi, a prot. férfiak Ítélete s vallomása szerént 
semmi! A vallomások oly határozottak, számra oly tö-
mérdekek, hogy ellenük semmi okoskodás sem állhat, 
semmi remény sem kecsegtethet. Ezen vallomások te-
kintélyében és számában 7 minden missioi állomásról 
egyenként, fekszik a bebizonyítás ereje. Hogyan ad-
junk Marshall ur munkájából vázlatot a hitterjesztés 
sikere- és sikeretlenségéről, midőn a három kötetnek 
legnagyobb része evvel foglalkozik? Például választ-
juk Indiát, hol az angol hatalom ui'alkodik, és Óceá-
niát, hol az angolok kezdették művelni a pogány né-
pek szűz sziveit. Szándékosan e két missioi tarto-
mányt választjuk kimutatásul, mivel e két pont leg-
kedvezőbb lehetett volna a prot. hitterjesztésre. 

Indiát xav. sz. Ferencz téritette meg. Gangesen 
innen és túl oly terjedelmet nyert a keresztény val-
lás, hogy miután a kath. nép két század alatt magá-
ra volt hagyatva, a Marshall ur által elősorolt ma-
radványok a kereszténység régi dicsőségét hirdetik 
e pogány vidéken. A portugallok kiűzetése óta az 
angol kereskedelmi társulat uralkodása alatt üldöz-
tetve, a kath. hit 1820-ig szilárdan megmaradt. Ezen 
évben szabadabban mozoghatván, a kath. hitküldérek 
Indiában a régi 20 apostoli helyettességet föltalálták, 

Pondicheryben 100,046, Madurában 150,000, Vere-
polyben 228,006 kath. hivőt találtak, azóta ,cresce-
bat numerus fidelium', a mohamedánok- és keresz-
tény szakadárokból 1). „A romai egyház fegyelme 
véghetlenül tökéletesebb, mint a mienk, igy szól 
Henry Martyn, és ha a keresztények pásztora vol-
nék , hasonló szigorral kormányoznám őket" 2). „A 
kath. hitküldérek ajtatos és buzgó férfiak, kik tiszta 
életük példájával igen sok jót tettek", igy ir Scott 
Waring angol őrnagy. „A kath. hitküldérek Indiában 
minden tiszteletet megérdemelnek, igy szól Bucha-
nan. A Jó -remény-foktól egész Chináig száz meg száz 
templomuk van a katholikusoknak, a latin syrusok 
közül s/4 rész a romai hitet vallja. Leyden-szigetnek 
elöljárói három nagyszerű templomba bevezettek, 
mondván, hogy a sziget lakossága egészen katholi-
kus. Manaraban, Tutycurin-, Maié- s Calicutban szin-
tén mind katholikusok. A csolnakosok, mielőtt in-
dulnának , összejönnek, imádkoznak, s az evezők kö-
zül kiki saját helyén imádkozik ; én Schwarz úrral 
épültem mindezen." Keller ur, calcuttai angol hitkül-
dér sajnálkozással emliti, hogy a parti lakosok mind 
katholikusok, ugy hogy nem talált egy halászt sem, 
ki más hitű volna. Igy nyilatkozott Midleton calcut-
tai püspök, Renius anglikán pap. Thornton ur pedig : 
„Goa tartománynak 313,262 lakosai közül két har-
mada katholikus, a benszülöttek közül sokan meg-
térnek hozzájuk, halad a műveltség, szűnik a pogány-
ság sötétsége." „Egész Cantonig, 12,000 tengeri mért-
földnyire a portugál nyelv és a keresztény kath. val-
lás uralkodik. A portugál uralkodás megszűnt, de a 
keresztény kath. hit mindenütt fönmaradt", igy ir 
Parbly tábornok. — A vallomások tehát a kath. hit-
terjesztők erényeit, és a kath. egyháznak virágzó 
terjedését bizonyítják Indiában. 

Hogyan áll a dolog az államegyházzal? Két szá-
zada már , hogy az angol kereskedői társulat Benga-
liában helyet foglalt, (1600) Calcuttában Vilhelm 
várát építette, s uralkodását az egész indus népre ki-

3) Madras Directory for. 1857. 2) T. I. p. 337. 
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terjeszteni iparkodott oly kormányzási móddal, mely-
ről Clive tábornok Pulz madrasi kormányzóhoz irott 
levelében mondja, hogy „romlott, lelketlen, foszto-
gató, melynek sem esze, sem becsülete nincs"; *) 80 
éve már , hogy a három óriás angol hitterjesztő tár-
sulat évenként milliom font sterlinget, s miriád érte-
kezletkéket oszt a pogány nép között, még sem sike-
rült egy kis falut , egy indus családot se a ker. hitre 
tériteni. „A (prot.) kereszténység semmire sem halad. 
Én kérdeztem a hittéritőktől, hány indust, hány mu-
hamedánt téritettek meg? A válasz mindég az volt: 
,egyet se.' „Egy hittérítő 30 évig volt Indiában, igy 
szól Pfeifer, a genfi, hitterjesztő társulat papja, s 
egyet sem téríthetett meg. Ha hallod, hogy ez vagy 
amaz egyet megtérített, biztos lehetsz, hogy a meg-
tért korhely, a ki se Istennel, se emberrel nem gon-
dol semmit, s azért tért meg, hogy szabadabban ihas-
sék. A kit pénz térit meg, annak nem lehet örven-
deni." „Kétségtelen dolog, igy ir Bryce, hogy egy 
térítő egy megtértet sem mutathat föl" 2). Warren 
tudor 1843-ban mondá: „Az angol missiok sikere = 
semmi. Megtértekül csak gyermekeket mutathat-
nak föl, kik ha felnőttek, szülőik vallására térnek 
vissza. S illik, hogy megvalljuk, miszerént megtér 
teink ritkán mutatnak nagyobb testvéri szeretetet és 
alázatosságot, semmint Brahma és Mohamed követői." 
„Az itteni vidék megtérítése tökéletesen dugába dőlt", 
igy szól Campbell 3). „A prot. hittéritők semmi ha-
tást nem tettek az indusokra", igy Valbezen. Evens 
Bell kapitány 1859-ben mondá: „Alig hiszem, hogy 
apró t , hittéritők itt valami jót tettek volna"; Lud-
low pedig ugyanazon évben : „Nekünk számolni kell 
azon megvetéssel, melyet az indusok és mohamedá-
nok a kereszténység iránt tanúsítanak." Végre Rus-
sellnek vallomását közöljük, a ki 1860-ban igy nyi-
latkozott: „A kétségbeesésig megy már a dolog. A 
(prot.) keresztények Indiában kívánják és könyörög-
nek, hogy lépjen föl valaki, s téritse meg az induso-
kat k a r d d a l . Az embernek szive megreped, midőn 
lát ja, hogy semmi reménység sincs valaha Indiát a 
ker. ( = p r o t . ) hitre tériteni." — Az uralkodó hatalom 
Indiában minden kigondolható segélyt nyú j t , a 22 
prot. hitterjesztő társulat 100,000-nél több hitterjesz-
t.őt fizet évenként, ezer és ezer tonnára szállítja a bib-
liákat, s mégis a siker semmi, sőt a remény is elve-
szett, valaha megtéríthetni azon népet, melyet ura-
lom alá vetni oly könnyen sikerült. 

J) Cesare Cantu Storia. T. II. p. 322. ed. Turin. 1853 
2) „A single proselyte." — 3) , l la t entireley failed.' 

Nézzük Óceániát. Ez is a legkedvezőbb tér a lon-
doni és amerikai hitterjesztőki-e, mivel itt a pápista-
ság, miként mondani szokták, előítéletekkel még 
meg nem kötözte a bennszülött népet, itt a prot. hit-
terjesztés szűz földet talált, miként az Adám idejétől 
megmaradt. 

A véghetlen szigetvilágon tekintsük Uj-G-uineát, 
Uj-Caledoniát, Fidj i , a Barátság, Társaság, Cock, 
Carolin, Moluk, Hebridek s Sandvich szigeteit, hová 
legelőször az angol és az amerikai hitterjesztők lép-
tek. „A prot. hitterjesztők, igy ir egy franczia utazó, 
mindenütt theocrat kormányt szerveztek, s utódjaik 
hasznára a népet kizsákmányolták." „A methodista 
hitterjesztők soha nem bátorkodtak megtéríteni Uj-
Caledonia, Hebrid, Uj-Gruinea vérengző vad népeit", 
így ir Laplace kapitány. „Ezen szigetek közül, ha 
igazán akarunk szólni, igy szól Williams angol hit-
terjesztő , egyikébe sem vitetett be a (prot.) keresz-
ténység véres harczok nélkül." A kath. hitküldérek 
kardot nem viselnek , vállaikon lőfegyvert nem hor-
danak. „Az uj (prot.) hi t , igy ir Koczebue, karddal 
alapíttatott meg; a hol a bennszülöttek nem akartak 
az evangéliumra megtérni, legyilkoltattak. S e mód 
volt az oka, hogy az ezelőtt szelid nép, most mint a 
tigris, dühös és vérszopó. A mostani harczot is a 
(prot.) hitterjesztők szervezték, az evangelium vér-
ben piroslik, ember-áldozat hull elég." „A nagyra-
vágyás rajongással párosult." Ezt Wilkes Comodore 
egészben bizonyítja *). 

A Sandvich-szigeteket az amerikai hittéritők 
1820-ban keresték föl. 1844-ben már 69 ügynök 
milliomra menő értekezletkéket s bibliákat osztoga-
tott havaiian nyelven; 1853-ban a hittérítés e szige-
teken évenként 80,000 font sterlinget nyelt el, mi-
vel a hittéritők nővel, gyermekekkel , s számos szol-
gálattal valának terhelve. S mit tettek ezen hittéri-
tők? Ovaith-, Tahurowa-, Morotoi-, Voahoo-, Al-
tooiban kényelmes, kívülről erődített házakat építet-
tek, czukornádat, dohányt termesztettek, az anya-
országnak eladván széles területeket müveitek, dús-
gazdag ültetvényesekké lettek. De a hittérités, a 
melyre küldettek? Elég legyen Binghamot, a hitter-
jesztésfőnökét ismerni e helyen. Koczebuc protestáns, 
ki a kath. egyházat ép ugy kedveli, mint maga Bing-
ham , igy szól : „Mi szándékai vannak Binghamnak e 
szigeteken, nehéz megtudni; az egy bizonyos, hogy 
a religio csak ürügy, melybe szándékait elrejti. Ugy 
viseli magát , mint korlátlan király; a kormány 

') T. II. p. 204. 
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ügyeibe avatkozik, kereskedést üz, az eredeti czélt, 
melynek érdekében ide küldetett, egészen elfeledé; 
ő inkább kormányzó, semmint hittéritő." Lord By-
ron ép igy nyilatkozik Binghamról, miután fölke-
reste Owaithban. A többi hitterjesztőkről Belcher 
nyilatkozik : „Az Isten mentsen meg, hogy vagy egy 
hitterjesztő engedne czukor-ültetvényeiből egy he-
lyecskét iskola- vagy templom-épitésre. ü k zsarnok 
uralmat gyakorolnak a bennszülöttek fölött, mely 
bennük gyűlöletet gerjesztett a keresztény ellen. 
Nincs kegyetlenebb zsarnokság, mint a minőt ők 
gyakorolnak. Ez lesz az oka, hogy a nép a zsarnoko-
kat elűzve, elűzi a kereszténységet is. Sok hitterjesztő 
meggazdagodván, dús ültetvényes lett, a hitterjesztői 
czimet küldőinek visszaküldte" J). Hines Gusztáv, 
amerikai prot. hitterjesztő, meglátogatván Hawaii fő-
várost, kérdezé az egyik prot. hitterjesztőtől : „Hány 
bennszülött tért meg az evangéliumra? A válasz volt: 
egy se" 2). 1820-tól 1853-ig, egy évi 50,000 font 
sterling, az: 900,000 dollár kiadás, milliom és mil-
liom iratkák szétosztása után a benszülöttek megté-
rése: none = senki, egyetlenegy se. Pedig ide elsők 
jö t tek , pápista előítéleteket a természeti népben aka-
dályul nem találtak; negyven évi fáradság, vagy 
25,000,000 dollár költség czukor-, dohány-ültetvé-
nyeket termett , a bennszülöttek közül egyet sem 
téritett meg. 

1826-ban jött Hawaiiba az első kath. hitküldér, 
magánosan, pénz, fegyver nélkül. A ,Voyage de Po-
tomac' irója, úgyszintén Meyen u r , mindkettő pro-
testáns, igy nyilatkozik felőle: „O tudós, társalko-
dásban ildomos és vonzó ur volt, s egész viseletében 
magát igen ajtatos férfinak bizonyitá. A bennszülöt-
tekkel nyájasan tudott bánni, sokakat magához tu-
dott édesíteni, a kiket oktatott; rövid idő alatt isko-
lája s temploma telve volt bennszülöttekkel. Nem más 
móddal, hanem egyedül szeretettel vonzá őket ma-
gához; de sokra is m e n t á m ! " 3) Jöttek más kath. 
papok is, a térítés szépen haladott; a prot. hittéritők 
hatalmasak levén, a washingtoni kormány csendőrei-
vel a kath. hitküldéreket összefogták , megkötözték, 
egy roncsolt hajóra tevén, California puszta szikláira 
kitették. Bachelet atya az uton meghalt , csak holt 
teste jutot t California pusztájára. Ruschenberger, 
Simpson G-yörgy, G-ersbaecker, protestánsok, egy-
értelmüleg vallják, hogy a kath. hitküldérek aljas 
indokokból űzettek ki. Nem volt elég a hitküldérek 

3) T. II. p. 242, 243. — 2) Noné. 
3) „But their success was too great." T. II. p. 260. 

kiűzése, az amerikai prot. hitügynökök a kath.benn-
szülöttek ellen kezdették az irtóháborút; nem hozzuk 
föl apró t , tekintélyek nyilatkozatait, melyek Mar-
shall urnái fölhalmozva találtatnak, *) oly században 
élünk, midőn számkivetésre és tömlöczre ítéltetnek 
testvéreink és atyáink Italiában, csak azért, mivel 
az egyház fejének engedelmeskednek, mivel szaka-
dárok és esküszegők lenni nem akarnak ; ez elég, mi-
nek rajzolnánk az amerikai prot. hitterjesztők által 
sandvichi hitfeleink ellen gyakorlott vérengzést; föl-
jegyezzük azonban, hogy a bennszülöttek közül egy 
sem tagadta meg hitét 2). Lecsillapodván az üldözés, 
a franczia kormány erélyes közbevetésére kath. pa-
pok Hawaiiban újra jelentek meg , a ker. kath. nép 
újra összeszedetett, a vad népek térítése sebes lép-
tekkel halad. Egy prot. irót hozunk föl bizonyságul, 
Simpson Györgyöt. „A székesegyház építését alig 
kezdették meg, igy ir Simpson, máris két iskolát 
nyitottak, hol 900 bennszülött gyermeknél több ta-
láltatik. Az oktatás oly jól halad, hogy némely benn-
szülött gyermekek francziául is beszélnek. Az uj 
(kath.) hit áldásosán folyt be a népek erkölcseire, mi-
vel a (kath.) hitküldérek fáradhatatlanok. Habár pe-
dig törvényes üldözés alatt nincsenek, sokat kell 
szenvedniük a prot. hittéritők áskálódásaitól. Én sze-
rencsésnek tartom magamat, hogy azon papokkal 
érintkeztem, hogy iskoláikat s templomukat megláto-
ga t tam^n egészen rokonszenvvel vagyok irántuk" 3). 

Elég. Uj-Caledonia, Guinea stb. egészen az an-
gol és amerikai prot. hittéritők kezeiben maradt, a 
megtérés pedig semmi. Sandvich-szigeten uralkodásra 
vergődtek, máig egy bennszülöttet sem téritettek 
meg. A Filippin-szigeteken franczia és spanyol szer-
zetesek telepedtek le. Abel David, prot. hitterjesztő 
meglátogatá Luzon, Mindoro, Masrate, Panay, Ne-
gros, Zeru , Bohol, Leyte, Magindano szigeteit, uti 
naplójában ezekről fölsóhajt: „A romai egyház az 
e g é s z n é p s é g e t megtérítette. A bennszülöttek 
bigott pápisták lettek, (kivált Manillában) a papok 
befolyása a népnél határtalan" 4). Crawfurd, Singa-
pore kormányzója, Abel vallomását megerősíti, mond-
ván : „A spanyol papok több milliom bennszülöttet 
téritettek meg a romai egyházhoz, melynek követ-
kezménye a társadalmi viszonyok tetemes javulása." 
(Folyt, köv.) 

' ) T. II. p. 263—267. — 2) T. II. p. 265. 
3 ) T. II. p. 271, 272. — "J T. II . p. 289 , 290. 
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A balásfalvi érseki káptalan 
1862-ki aug. 18-án történt beigtatásának ünnepélye. 

A brassói román lap ez ünnepélynek nem csak leírását, 
hanem melléklete 33., 34., 35. és 36. számaiban az azon tar-
tott beszédeket is hozván, mindazok érdekeltségét nem kis 
mértékben ébreszté föl, kik az előbbeni években e becses 
lapok hasábjain közölt „Unio"-mozgalmakat figyelmükre 
méltatták. •—• E meggyőződésben levén , nem tartám elve-
szettnek azon időt, melyet ama beszédek magyarítására íor-
diték. E lapok tisztelt olvasói sok érdekest találandanak 
azokban, mi az egyháztörténelemre vonatkozik, s mi különö-
sen az által válik fontossá, hogy amaz adatokat maga a fön-
tisztelt káptalan őszbeborult ft. prépostja, ki huzamosb ideig 
tanitá az egyháztörténelmet, sorolá elő alább közlendő be-
szédjében. A beszédek végén olvasható észrevételek, melyek 
hasonlólag az emiitett román lap 36-ik számú mellékletében 
láttak napvilágot, azt bizonyitják, hogy az „unio-mozgalmak-
ban" jelzett állapotok még mindég fönvannak. Im következik 
főtisztelendő R á c z Vazul prépost urnák Balásfalván, 1862-
ki aug. 18-án, az érseki káptalan több tagja beigtatásának 
alkalmával mondott beszéde : 

„Nagyméltóságú érsek ur ! Főtisztelendő káptalan !" 
„Legközelebb 12 éve lesz, hogy egy, a clerus és a csá-

szári ministerium képviselőiből állott vegyes bizottmány 
Bécsben, 1850-ki nov. 18-án a gyulafehérvári érsekség föl-
állítása, vagy jobban mondva visszaállítása és két püspökség, 
Szamosujvárt Erdélyben és Lúgoson a temesi Bánatban, il-
lető káptalanaikkal való alapitásának ügyében egy tervet ké-
szített. Ha ő fölsége, legjobb császárunk, F e r e n c z J ó -
z s e f e tervet 1850-ki dec. 12-én jóváhagyni, és annak ka-
nonisatioját IX. P i u s pápa ő szentségénél kieszközölni mél-
tóztatott is , az érsekségnek valóságos visszaállítása mégis 
csak 5 év múlva, t. i. 1855-ki oct. 28-án ünnepeltetett, midőn 
nagyméltóságod az érsekségbe mint érsek beigtattatott , és 
ez alkalommal az érsekség az idegen joghatóság alól eman-
cipáltatott, mint önálló hierarchia a nagyváradi, szamosuj-
vári és lugosi suffraganeusok fölötti hatósággal fölruházta-
tott, és egyedül az apostoli széktől függővé tétetett. 

„Az érsekség beigtatásával káptalanunk is, mint annak 
tanácsa , érseki káptalanná változott á t , s benne ilyenül in 
concreto be is igtattatott ; de minthogy a káptalani tagok ki-
egészítésének ügye különböző okokból eddig halasztatott, az 
érseki káptalan beigtatásának ünnepélye csak most , 12 év 
múlva, történhetett meg, a midőn az érseki káptalan vala-
mennyi képviselője —- egyen kiviil — az illető diplomákkal 
ellátva, ezek nyilvános fölolvasása után nagyméltóságod ál-
tal minden érsek-káptalani jog- és kötelességbe beigtattat-
tunk, a chorusbani ülnökség és a káptalanbani szavazat jogá-
val fölruháztattunk." 

„Azért nekünk is ezen, már érseki káptalan tagjainak, 
ismervén és hő kebellel átölelvén küldetésünket, ugy kell hi-
vatásunknak megfelelnünk, hogy őszinte buzgalommal és fér-
fias erélylyel törekedvén azon czélra, melyre ki vagyunk vá-
lasztva , tettel bizonyítsuk be, hogy a megyei káptalan nem 

') A főtisztelendő szónok ur az , , lstoria Heserecesca intocmita 
pre scurtu de B a s i 1 i u IV a t i u Canonicu. Blasiu 185 czimii derék 
egyháztörténetemnek szerzője. (). 

csak nem haszontalan testülete, hanem épen hasznos és mul-
hatlanul szükséges intézménye az egyházi hierarchiának ; és 
ezt épen káptalanunk érdekében annál inkább tartozuuk kö-
telességeink szigorú teljesítése által megmutatni, minél na-
gyobb volt egynek-másnak e káptalan elleni irigysége , és 
tudva van , hogy a mult években olyan hitvány férfiak is ta-
találkoztak, kik akár tudatlanságból, akár rossz akaratból 
nem csak haszontalan testületül tüntették föl az t , hanem 
minden módon , hol nyilván , hol alattomban rontására töre-
kedtek és megsemmisítésére," 

„Szükséges tehát , hogy a történelemből mutattassák 
meg a káptalanok eredete és tekintélye, a mienknek fönál-
lása pedig tetteink által biztosíttassák " 

„A székesegyház káptalana, ha nem is nevezete , de a 
dolog lényege szerént, mint épen apostolok-alapitotta tanács, 
a kath. egyházban mindég az anyaszentegyház czéljának elő-
mozdítása körül működő erkölcsi testületnek tekintetett. Az 
, Apostolok cselekedeteiből' tudjuk, hogy valamint Mátyás 
apostol és a 7 diakon választásánál, ugy azon viszály eldön-
tése alkalmával is , mely Mózses törvényének szertartásai 
fölött keletkezett, az apostolok mellett a jeruzsálemi egyház 
presbytereinek tanácsa is meghallgattatott." 

„Azért a kereszténység kezdete óta meg volt állapítva, 
hogy minden püspöknek presbyterek- és diákonokból álló 
tanácsa legyen, mely presbyteriumnak is neveztetett, s me-
lyet sz. Ignácz a magneziaiakhoz irt levelében a püspök se-
gítségére fölállított apostoli senatusnak és a trallianusokhoz 
írottban: ,,szent-széknek, tagjait a püspök tanácsosainak és as-
sessorainak nevezi, kikről sz. Jeromos is igy ir: „nekünk is 
van egyházunkban tanácsunk, presbyteri gyülekezetünk" — s 
a kanonok szerént nem is vala szabad a püspököknek na-
gyobb érdekű ügyeket e tanács hozzájárulása nélkül eldönteni, 
mint ezt szent Cziprián clerusához irt 5 levelében bizonyitja: 
„Azokra, miket presbytertársaink nekünk irtak, semmit sem 
felelhettem ; mert püspökségem kezdetétől fogva föltettem 
magamban, hogy tanácsotok nélkül semmit sem végzek 
egyedül"; a karthagoi zsinat 22. és 23. kanonja pedig nyilván 
meghagyja a püspököknek, hogy sem papszenteléshez ne fog-
janak , sem semmi ügyet a presbyterium consensusa nélkül 
el ne döntsenek, különben Ítéletüket semmisnek és érvény-
telennek nyilvánítván." 

„Mig a hit csak a városokra szoritkozott, a tanács tag-
jainak nem valának külön kötelességei; mert a hiveket csak 
a püspök kormányzá, és presbyterek csak akkor végzek az 
isteni-tiszteletet, midőn a püspök akadályozva volt, és a nép 
nélkülözé a szellemi vigaszt ; de midőn a IV. században a hit 
a városokon kivül is elterjede, szükséges volta székesegyház 
áldozáraiból a faluk keresztényeihez is rendes pásztorokat 
küldeni, noha a székesegyház mellett akkor is több presbyter 
és diakon marada a püspök segítségére. Es igy az áldozárok 
két nemét kezdék megkülönböztetni, a székesegyháziakét, 
kik , mivel a székesegyház kanonjába , vagyis névsorába be 
valának irva, kanonokoknak; a többiek extra-cathedralesek-, 
vagy, mivel a nép lelkipásztorkodásával voltak megbizva, pa-
recianus-, vagy parochusoknak neveztettek." 

„A kath. egyház ^Időzárai, kivévén azt, hogy a püspök 
hatósága alatt kötelezve voltak őt egyházi és törvényszéki 
teendőiben segíteni, semmi külön szabály megtartására nem 
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voltak kötelezve ; de miután a szerzetes élet egész Nyugo-
ton elterjede, Nyugot némely püspöke, megkedvelvén a tár-
sas életet, már a IV. században ohajtá ez intézményt a kath. 
egyház papjai közé behozni, mint ezt Özséb vercellai, és Ágos-
ton hippoi püspökök tevék ; igy a méczi püspök i s , Chrode-
gang , a 8. században presbyteriumának társas életét a szer-
zetesi élethez hasonlóvá tevé, elöljárókat és 34 fejezetből álló 
szabályt adván nekik. Ez intézmény 847-ben az aacheni zsi-
natban jóváhagyatván, lassanként más püspökök által is elfo-
gadtatott , s rövid idő alatt egész Nyugoton általánossá lőn, 
mely időtől fogva csak azok neveztetnek kanonokoknak, kik 
a társas életet elfogadták. Azonban ez intézmény sem vala 
állandó. Mert a 10. és 11 -ik században némelyek a kanono-
kok közül, elhagyván a társas életet, a püspököktől elkülöní-
tett collegiumokat kezdének képezni, megtartván bírt jogai-
kat a székes-egyház irányában ; kik a társas életben megma-
radtak , szerzetes intézetté alakultak át. Innen a Nyugot ka-
nonokjai vagy regulárisok, kik minden befolyás nélkül az 
egyház kormányára, saját elöljáróik által kormányoztatnak; 
vagy seculárisok, kik a megyei kormány irányában határo-
zott jogokkal birván, amarra befolyással vannak ; ezeknek 
collegiuma is a szerzetesi norma szerént ,káptalan'-nak ne-
veztetett gyűlésük helyéről, hol saját és a megye ügyeiről 
tanácskoztak." 

„A nyugoti káptalanok tekintélye napról-napra növeke-
dett, miután mint a püspök segitségére, és az egyház díszére 
szükségeseknek fölismert, a világi és egyházi hatóságoktól 
megerősített, császárok és fejedelmek által alapított , fiaik és 
rokonaik beállása által megtisztelt intézetek, a XII. század 
óta a nagy kitüntetés egyik fokának tekintettek ; a honnan 
tagjai királyi diplomák által megerősíttetvén . dignitariusok-
nak neveztetnek. Hanem épen azért , mivel ily nagy méltó-
ságra emeltetnek, megkívántatik, hogy az egyházi törvények 
szerént ily fényes polczokra csak azok emeltessenek, kik tör-
vényes ágyból születtek, a kath. hitben szilárdak, példás élet-
tel földiszitvék, a tudományban , kiváltképen az egyházi tör-
vények- és megyei statutákban jár tasok, munkások és kötel-
meiket teljesíteni készek ; mert a káptalanban nagy köteles-
ségek és jogok osztatnak ki , melyeket csak kiválasztott sze-
mélyekre bizhatni." 

Ez a nyugoti kath. káptalanok eredete-. reformatioja-
és jelen állapotának rövid történelme. (Folyt, köv.) Ompolyi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST , jan. 25-én. Azon remek emlékbeszédből, melyet 

L o n o v i c s József érsek ő exclja M a j 1 á t h György néhai 
országbiró fölött jan. 17-én tartott az academia közgyűlésén, 
drága gyöngysor gyanánt füzzük lapunk tartalmához a kö-
vetkező , irányunkat közelebbről érdeklő részletet : ,,Benne 
mindenek előtt, mély v a l l á s o s s á g á t kell kiemelnem. — 
0 oly időben növekedett , melyben a tudomány többnyire 
vallástalan, s magának a társadalomnak léte is problematicus 
volt. Egy nagy vajúdásban szenvedett az emberiség, s a for-
radalom hősei, miután trónokat forgattak föl , bűnös diadal-
érzetükben , mint u j Titánok, az eget akarák meghágni. A 
franczia corrosiv bölcselem adeptjei másfél századig hirde-
t ék , mily boldog lesz az emberiség, ha majd egykor telje-

sedvén a Plato álma, a philosophia a trónra ül. S a mint ama 
philosophia arra ült, ez megujitá a kereszténység ellen mind-
az t , mit a Nerok s Deciusok vérengző dühe , a Celsusok s 
Juliánok álbölcselme s sophismái, s a Luciánok leleményes s 
boszus gunyora fölhasználtak, s e czélra nem hiányzott nála 
sem a forradalmi nyaktiló, sem az encyclopaedistáknak szó-
virágba burkolt lassú mérge, sem a Voltairek szédítő gúnyja. 
— Ide járult még ama, csak igen is gyakran tévirányu tud-
vágy viszketege, mely szerént az emberek elolthatlan tudo-
dományos szomjuk enyhitése végett mohón iszszák az olykor 
rosszul választott, vagy önmaguk által fölzavart források hab-
ja i t , hogy egy szemnyi igazságot találjanak, minden mocsá-
ron átgázolván, az uj ismeretet hitük árán vásárolják; s mig 
pihenés nélkül nyomozzák az utólérhetlent, fölfogni szeret-
nék a megfoghatlant, bonczolni a testet lent , szóval, midőn 
mindent vágynak tudni, olyanok lesznek , mint sz. Bernárd 
jellemzése szerént Abaelard : 

„homo egrediens sui ipsius mensuram, nihil nescit, quae in coelo 
et terra sunt, praeter se ipsum." 

Ha voltak is az időben a papságon kivül, kik a minden-
felőlről ostromlott keresztény hit védelmére sorompóba léptek, 
de szózatuk olyannak tetszett , mint egy végképen letűnt 
múltnak bágyadt , haldokló, tompa viszhangja. — Mindezen 
veszélyt szerencsésen meglábolta Majláthunk. Vallásos isme-
reteit s érzelmeit atyja oktatásiból s példájából merítvén, jó-
kor megtanulá ismerni s tisztelni saját egyházában azon 
egyetlen hatalmat , mely előtt, Montalembert szavai szerént, 
az ember, midőn meghajol, magasodik ; jókor megtanulá az 
őt is kisértett tudvágy csábjainak ellentállani ; a fölöslegest 
a szükségesnek alárendelni, s hitkincsét az ész túlkapásai s 
a bölcselem tévedései ellen a kijelentés szent várfalai mögül 
védeni ; szóval elmondhatni róla : „retinuitque , quod est dif-
ficillimum, ex sapientia modum." Istenben bízván, mindent 
tőle származtatván és hozzá vezetvén vissza, s ugy a biro-
dalmak történelmében, mint saját élte folyamában Istent ke« 
resvén, innen érthető azon szende nyugalom, mely arczán 
el vala hintve, azon méltóságteljes komolyság, mely egész 
lényegét áthatot ta , és azon elmefönség, mely Bossuet szép 
kifejezése szerént az ő derültségét saját magasságában talál-
j a , „trouve sa sérénité dans sa hauteur." — Példás vallá-
sosságához járult még az ő valódi t ü r e l m e is azon igazság 
bizonyságául, miszerént erős hitünek kell annak lenni, ki a 
mások meggyőződését tisztelni, — a keresztény szeretettől 
á thatot tnak, a ki minden emberben saját testvérét látni, — 
s mélyen vallásosnak, ki a vakbuzgalmat kárhoztatni s a tü-
relmet s a lelkismereti szabadságot ennek józan értelmében 
hirdetni akarja." 

ROMA, dec. 26-án 1862. Mult kedden tartotta a szertar-
tásokról nevezett bíbornoki egyesület rendes ülését, melyről 
rövid tudósitásom ez : Barnabo bibornok jelentést tett Ma-
jella Gerard . Istennek szolgája szentté avattatása ügyében. 
Ő a redemtorista szerzetnek volt tagja, az ügynek kérvénye-
zője volt Vittoria Mihály, a nevezett szerzetnek procuratora. 
— Patrizi bibornok jelentést tett Walfrid apátnak, a monte-
verdei kolostor alapitójának tiszteletére engedményezendő 
mise- és zsolosmáról ; a kérvényezők a pisai érsek, és három 
püspök Toscanában. — Altieri bibornok jelentést te t t Anna 
Maria Talgi , a rabszolgák kiváltására alakult szerzet har-
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madtagjának szentté avattatása ügyében. A kérvényező Bu-
ratti Kelemen volt, ő szentségének tiszteletbeli káplánja. — 
Reisach bibornok jelentést tett boldog Nothburga tiszteletére 
engedményezendő szent mise és zsolosma jóváhagyására néz-
ve. A kérvényező volt a bressanoi püspök. — Willecourt bibor-
nok jelentést tett a régen ,boldog'-nak nevezett és vallásos 
tiszteletben tartott Arnauld, saint-Jean-de-mauriennei püs-
pök tiszteletének jóváhagyása iránt. Ezen ügyet még 1860-
ban Nyel Vazul, a karthausiak généralisa adta be. —• Pane-
bianco bibornok jelentést tett a boldogságos Szűz Mária szü-
letési ünnepének, a pampelonai megyében levő d'Oiz helység 
által védszentül megválasztása jóváhagyásáról. Az oizi lako-
sok kérvényét a pampelonai püspök terjesztette elő. — Ez-
után némely tett kérdésekre adandó válaszok kerültek vita-
tás alá ; és pedig : hogyan kellessék érteni a ,pro omnibus 
festis' szólam mellett adott teljes bucsut? 1) Valljon a pro 
omnibus et singulis festis Domini adott teljes bucsut csak a 
nagy- és kis-karácson, három királyok, húsvét, mennybemene-
tel , s Ur napján adottnak kell-e érteni, vagy pedig a másod-
rendű ünnepeken is ? Úgyszintén, valljon a pro omnibus et 
singulis festis B. Mariae Virginis adott teljes bucsu csak 
Szűz Mária fogantatása, gyertyaszentelő, gyümölcsoltó és 
nagyboldogasszony ünnepén adottnak kell-e érteni; vagy 
pedig azon az ünnepeken is, melyek Szűz Máriáról csak egyes 
országokbaö tartatnak ? A válasz a kérdés első részére ,igen', 
második részére ,nem' volt. 2) Mily ünnepeket kell érteni, ha 
a teljes bucsu , jn reliquis omnibus festis Domini et. B. Mariae 
Virginis" adatik ? A válasz az volt, hogy csak azon ünnepekre 
adottnak veendő, melyek az egész egyházban tartatnak. 3) 
H a a teljes vagy részletes bucsu in festis Apostolorum ada-
tik , valljon csak az apostolok születési nagy ünnepét kell-e 
ez alatt érteni, vagy pedig a másodrendű ünnepeket is ? A 
válasz csak az elsőrendű ünnepekre megszoritandónak mond-
ja a teljes vagy részletes bucsut. 

BOLOGNA , dec. 8-án 1862. Ha a jelen nagy harcznak 
eredetét vizsgáljuk, melyet a pápaság ellen az eretnekségek és 
aljas szenvedélyek együtt indítottak, azt találjuk, hogy mind-
ez a szent Szűz, Isten-anyja szeplőtelen fogantatásának ün-
nepélyes kimondása után kezdetett. Ez 1854-ki dec. 8-án 
mondatott ki , és már 1855-ben Piémont a franczia-angol-tö-
rök szövetségbe állott, mely alkalmat adott Cavournak, hogy 
a párisi congressuson ülhessen , s 1856-ki april hónapban a 
pápa ellen hadat üzenhessen, kit rögtön Walewszki és Cla-
rendon segitett , pártfogolt. Valamint tehát Pius pápa egy 
hitczikkelynek kihirdetésével leteritett minden társadalmi és 
vallásos eretnekségeket, s a kath. igazságot egy ponton föl-
tüntetve az egésznek dicsőséget szerzett : ugy a pápa ellen 
azonnal összeesküdtek a hitetlenek, a dölyfösök, a testnek 
szolgái, az embernek istenitői, a zsidók, s Krisztus Jézusnak 
minden ellenségei, a polgári házasságnak hivei, az u j pela-
gianusok, a függetlenek , s mindazok , kik nem akarják elis-
merni, hogy emberi természetünk az első bűn által megsebe-
sít tetett , a pantheisták, a communisták, a socialisták, mind 
ezek köszörülték a fegyvereket, élesítették nyelveiket, hogy 
gyalázzák, rágalmazzák, sanyargassák, keserítsék, kifoszszák 
a szeplőtelen fogantatásnak pápáját. IIa valaki akarja látnia 
kígyót, melynek Pius fejére hágott, mely gyürődzik, görcsö-
sen vonaglik, s mérget fuj a szent pápának lábai a la t t , hall-

gassa Garibaldinak szitkait, kit az eretnekek megváltónak, 
szabaditónak, igaz messiásnak , Istennél többnek , szentnek, 
vértanúnak czimeztek , s evvel megválasztották, hogy a pá-
paság- és a szeplőtelen fogantatásról szóló hitágazatot ostro-
molja. A mostani eretnekségnek, és minden istentelenségnek 
hőse 1861-ki martiusban irt Cardlleyhez, a londoni ,Evangeli-
cale Alliance' elnökéhez: „Az olasz nemzet nagy többsége, ha 
nem is protestáns névleg, de az tettleg Az olaszok kevesbbé 
pápisták, semmint valaki gondolná." Ugyanazon évi april 
28-án irt a nápolyi ipar-egylethez: „Istentelenekvolnánk, ha 
a romai papok religioját vallanánk. Ki vele országunkból, ki 
ezen gonosz és ragályos fajjal." Május 10-én pedig a paler-
mói egységesítési egyesülethez: „Mi nem valljuk a pápa 
religioját"; Dora d'Istria kalandos nőhez jul. 16-án: ,.a pá-
pai theocratia Italiának legborzasztóbb, s a tizennyolcz-száza-
dos hazugságok miatt már orvosolhatatlan sebje"; 1862-ik 
évi mart. 12-én az olasz papokhoz: „Ti Romából a vadaknak 
akolt csináltatok. Hirdesse az olasz pap a szószékről a haza 
fölszabadításának szent szavát, s kárhozatot a pokoli vatican-
ra." — Ugyanezen évi mart. 25-én, gyümölcsoltó-boldog-asz-
szony napján igy irt : „A ti istenetek, a ti szentetek lőfegyver 
legyen. Nők, angyalszivü nők, ágyaitok fölé lőfegyvert akasz-
szatok. Ezen nap , mart. 25-ke legyen a szent lőfegyvernek 
ünnepe." Parmában mart.31-énanőkhez igy szólt: „Hölgyeim, 
mondják meg a papoknak, hogy kissé udvariasak legyenek, 
terjeszszék a kath. erkölcstant, de ne az isten-evésnek nyo-
morúságait" ; Nápolyban pedig, mielőtt mondta volna, hogy 
„minden fejedelmek között a pápa legönzőbb", a pápát „Italia 
ellenségének , a religio rákfenéjének nyilatkoztatta, a kinek 
fejére minden átok szálljon", továbbá, hogy „a pápa a go-
nosznak az elve Italiában, Italia ellensége, szerencsétlensége, 
ostora, rossz szelleme, s minden gonoszszal telt gonosz" ; 
mondá: „a pápa nem keresztény, nem ember, hanem ördög 
és antikrisztus", mellét verve fölkiáltott : „nézzétek népek, 
én keresztény vagyok, én ember vagyok, én apostol vagyok. 
Az ítélet napján a pápa fejet fog hajtani az Isten előtt, én 
homlokomat magasra emelendem, mivel a mellben van lelkis-
meret , a melyet én követek , a melyet a pápa nem követ , s 
a Krisztust ő tagadja , én vallom. Igen , igen, én keresztény 
vagyok, mivel vallom Jézus t , Istent és törvényhozót, s mi-
alatt mások visszaélnek, én imádkozom hozzá : uram ! fogadd 
az én véremet az emberek váltságaért , ha a te véred nem 
volt elég." Bocsásson meg az olvasó, ha ezen pokoli szitko-
kat fölsoroltam, szükséges volt ezt tennem, hogy kitűnjék, 
miszerént a pápa az Immaculata miatt is üldöztetik, s hogy 
a pokolnak fiai mindazon szitkokat sújtják ellene, melyek 
19 század lefolytán az eretnekek szájából hangoztak. A ki igy 
beszélt, büntetését megkapta. A ki büszkén emelte homlokát, 
Aspromontenál leterit tetett , és pedig az ő hű szövetségesé-
től , Rattazzitól. A ki merte rágni a pápa lábsarkát, lábsarká-
ba golyót kapott. A kik nem akarják elismerni, hogy mind-
ez az Immaculata segedelme Pius i ránt , kénytelenek De 
Sanctissel mondani, hogy ez fatalitás. Pius pápa előre látta 
a harczot, melyet a poklok az egyház elleti indítani fognak, 
magát az Immaculatának oltalmába ajánlotta. Öröm volt lát-
ni a dicsőséges pápát azon diadalutjában, melyet 1857-ben 
államain keresztül t e t t , a ki a hol csak Szűz Máriának egy 
temploma , egy kis kápolnája volt , leszállott, imádkozott , s 



—n 71 

magát s népét oltalmába ajánlotta ; a nép is, látván a pápá-
nak, s fejedelmének ezen ajtatosságát az Immaculata iránt, 
Piust az Immaculata oltalmába ajánlotta. Megállott Imolában, 
s a Santa Mari i di Piratello-templomban a Szűz Mária oltá-
ránál szent misét mondott azon kép előtt, mely az imolaiakat 
megmentette az 1789-ki forradalom fosztogatóitól, és vigasz-
talta az 1854-ki földindulás pusztitásai után. Megállott Forli-
ban, s Sziiz Mária képe előtt imádkozott, mentse meg a szent 
Szűz az ő népét a forradalomtól ; megállott Bertinoro mellett, 
s imádkozott a Santa Maria del Lago-kép előtt , a mire a 
bertinoroiak kiálták : „Age Pontifex optime , Beata Virgo, 
quam tanto es prosecutus honore, ulnis ambabus te com-
plecti gestit." Imádkozott Riminiben a kegyelemkép előtt; 
Pesaroban, Fanoban, hova a romagnai nép oly nagy búcsúra 
szokott járni. A nagy harczra készült Pius pápa, midőn 1857-
ki maj. 26-án Bruneiii és Morechini bibornokok kiséretében 
Jesiben a karmelita-atyák templomában Szűz Mária csuda-
képe előtt térdepelt ; úgyszintén Spoletoban, hol a szent 
képnél történt csudáknak az 1817-ki t iphusban, az 1825-ki 
szárazságban, 1837-ki cholerában a spoletoiak tanúi voltak; 
imádkozott Szűz Máriának Bologna közelében a Gruardia-he-
gyen levő kápolnájában, melyről a bolognaiak oly sokat be-
szélnek ; de különösen imádkozott Pius pápa Lorettoban a 
nazarethi szent házban. Ide érkezett ő 1857-kimaj. 14-én, s 
azonnal az Immaculata templomába sietett, másnap reggel 
a szent házban első misézett, s mielőtt Lorettoból elutazott 
volna, a szent házban soká imádkozott. Ma látjuk ezen imák 
gyümölcsét, melyek tehetetlenné tevék a hadseregeket, meg-
szégyenítették a diplomatákat, csudálatosan megszabadítot-
ták Romát , s a fegyvertelen, szegény, s kifosztott Piust 
győzhetetlenné tevék. Mialatt pedig Pius pápa ezen neveze-
tes útjában Szűz Mária oltalmába ajánlotta az ő népét , a 
nép is ezen oltalomba ajánlotta a pápát , mint az egyháznak 
fejét és saját fejedelmét. Ez értelemben nyilatkozott Mag-
liano, midőn Pius pápához igy szólt : „Deipara Virgo, novo 
per te aucta triumpho, comitetur, tueatur." Perugiában a 
diadalkapun olvasható volt: „Salve parens indulgentissime ; 
Sanctissima Virgo, quam Immaculatam annunciavisti, te pro -
teget." Tehát unde vulnus , inde remedium ! 

KÖZÉP-AFRIKA. (Folyt.) Két nap alatt mindent a 
hajóba takarítva, febr. 28-án éjjel elhagytuk a schilluk-nége-
rek tartományát Hajózásunkat egy pár napig kellemetlenné 
tette az ellenkező szél, de különben utunk szerencsés volt. 
Martins 2-án estve felé elértük Kak-ot, Mohamed-heernek 
lakását, hol hajóink megállottak , s hol mi is szándékoztunk 
megtelepedni. Másnap mindjárt alkalmunk volt a missio egy 
világi tagjá t , ki útközben a hajón meghalt , eltemetni. Dél-
előtti 9 órakor Mohamed-heer sokak kiséretében hajóinkhoz 
jött, hogy megmutatná a helyet, melyen lakásunkat elrendez-
hetnénk. Jobb áttekintés végett egy kissé bővebben leirom 
az egész helyiséget. Ez a bal parton elterülő nagy lapály, mely 
egész Chartumig és föl egész Szent-Keresztig terjed. Délre 
Szent-Kereszt felé a tartomány tövisbokrokkal van benőve, 
szintúgy Chartum felé is tehát éjszaknak. Azonban nincs az 
egész tájék benőve erdőkkel; igen nagy , terjedelmes mezők 
és földek vannak közbe-közbe mocsár által megszakítva ; né-
mely mező embermagasságú fűvel van benőve ; van itt to-
vábbá mindennemű állat : oroszlányok , párducz, hyena , orr-

szarvú, majom, kígyó ; madarak közül különösen strucz , ma-
rabu , pelikán stb. A bal par tnak, melyen mi lakunk, átelle-
nében ismét nagy és széles lapály terjed el , mely az imént 
leírthoz igen hasonló azon egy kivétellel, hogy ott fa helyett 
többnyire fű látható. Fordítsuk most már szemeinket azon 
darab földre, mely nekünk ajándékoztatott, s melyen gazda-
ságunkat akartuk elhelyezni azon szándékkal, hogy ott nem 
sokára épületet emelünk, mely ottani létünket jövőre bizto-
sítaná, minthogy az esőzés időszaka is közelgett már. Minek 
következtében podgyászunk a hajókról kiszállíttatott a partra, 
a hely megtisztittatott a különféle tövisektől, köröskörül be-
kerittetett, különösen védelmül a vadállatok, névszerént a hye-
nák ellen, melyek éjjel a tájékról igen gyakran meglátogat-
ják e helyet. Azonban ezen munka nem ment oly gyorsan és 
nem végeztetett be oly hamar, mint óhaj tot tuk; mert először 
igen nagy volt a t é r , melyet be kellett keríteni ; másodszor 
pedig igen kevés, ily munkához szokott emberünk volt. Ezen 
munka félig-meddig bevégződvén, arról gondoskodtunk, hogy 
betegjeinket, kik nyolczan voltak, tető alá hozzuk, mi végett 
sátor emeltetett gyékényekből. Még itt is a betegekhez tar-
toztam ugyan , de hála Istennek , már nem gyötrött annyira 
a láz, mint előbb a schilluk-négereknél ; minthogy Kakba 
érkezve, habár még gyenge voltam, mégis tehettem már bo-
tomra és egyik társamra támaszkodva egy kis mozgást, mely 
valóban u j erőt öntött tagjaimba. Ittlétünknek második nap-
ján egy missioi leányka véletlenül vipera által maratott meg, 
minek következtében néhány perez múlva meghalt. (Folyt, 
következik.) 

Aláírási fölhívás. 
Midőn alulírottak a mult 186 '/j-diki iskolai évben egy-

leti munkálkodásunk tárgyául M a r g o t t i Jakab, a kitűnő je-
lességii „Armonia" derék szerkesztőjének, szárd parlamenti 
tagnak 

J l l i l ü L @ i B @ i r 
czimü müvét választottuk, ezt a nevezett munka czél- és korsze-
rűsége s érdekesen vonzó tartalma tekintetéből tevők ; ugyanis 
szivünkben fájó érzelemmel tapasztaltuk s tapasztaljuk jelen-
leg i s , hogy a gonoszlelkü és korlátolt ismeretkörü egyé-
neknél általános rossz szokássá vált , ha kitűnő polgáriasult-
ságról, kiszámithatlan fontosságú egyházi s nagy horderejű 
világi intézményekről, világboldogító szabadságról, párat-
lanközintézetekről s jótékony czélu egyesületekről és a szen-
vedő emberiség számára emelt épületekről, azoknak tiszta 
ellátásáról s kezeléséről foly a beszéd, a nagy Angliára s an-
nak világhírű fővárosára, Londonra, hivatkozni ; ha pedig al-
jas szükkeblüségről, eddig hallatlan kényuralomról, sirbolt-
szerü borzasztó börtönökről, a köznép elaljasodásáról, a nép-
nevelés teljes elhanyagolásáról, elviselhetlen adókról, köz-
intézetek hiányáról, kielégithetlen pénzvágyról van szó : a 
pápai államokra s főleg Romára, annak független ura i ra , a 
pápa-fejedelmekre s ezek tarthatlan kormányzási rendszeré-
re utalni; s mig Albiont a szabadság classikus földje-, és a 
polgári műveltség, testi lelki jóllét s boldogság Eldoradoja-
ként üdvözölve égig magasztalják, addig a pápai statusokat 
oly rémhelynek rajzolják, hol minden lépten-nyomon kiéhe-
zett koldus-csapattal, vérengző rablóbandákkal, vagy pedig 



marczona pápai rendőrügynökökkel találkozik az utazó , kik 
minden szabadabban nyilatkozót a hires papi börtönök hiisén 
józanitanak ki elérhetlen ábrándjaiból. 

Ezen vétkes, gonosz akaratból, vagy vastag tudatlan-
ságból származó állitások és téveszmék világosan meggyőző 
czáfolása végett irta Margotti Jakab nevezett jeles munká-
j á t , mely Romát és Londont ellentétes életképekben állítja 
az olvasó elé, ki bizonyára, ha egészséges észszel bir s mint 
becsületes emberhez illő, a nyilt igazság előtt meghajol, a 
mü figyelmes olvasása után nem fogja többé Londont alap-
talan dicséreteivel oly érdemetlenül elhalmozhatni a Tiberis 
szelid partjain elterülő szent városnak rovására. 

íme mélyen tisztelt olvasó közönség ! szerény egyletünk 
is ez oknál fogva vélte czélszerünek és hasznosnak nevezett 
műnek átültetését a magyar irodalom kertjébe, mely az ily-
féle terményekben nem elég gazdag. Oh mert ha fáj a jó fiu-
nak hallani, mint rágalmazzák angyalszelid édes anyját az 
irigy nyelvek, s látni, mint dobálják sárral forrón szeretett 
édes atyját a gonoszok : bizonyára a jó katholikusok keblében 
is fáj a sziv, midőn hallják, látják, mily alaptalan rágalmak-
kal illeti az antikatholikus sajtó édes anyjukat, az üdvözitő 
egyháznak s annak látható fejét, a kereszténység közös atyját. 

Ily körülmények között kell, hogy mindenki tegyen, 
mennyit tehet ; kell, hogy védelmezze az ártatlant, az igazta-
lanul elnyomottat. 

Szerző — mint munkája előszavában őszintén bevallja 
— a müvéhez megkívántató adatokat ernyedetlen szorgalom-
mal és éber figyelemmel hosszú évek során át gyűjtögette, s 
azok hitelességéről magának csalhatlan tudomást szerezni leik-
ismeretes kötelességeül ismeré. Érveit többnyire az ellentá-
bor harczosai szolgáltatták kezéhez, s igy azok meggyőző hi-
telességét ki sem vonhatja kétségbe. 

Azon édes remény táplálja szivünket, hogy a mélyen 
tisztelt magyar olvasó közönség, mely mult évi munkálkodá-
sunk zsenge eredményét, a magyaritott Salviant, reményein-
ket túlhaladó elismeréssel fogadta, jelen munkánktól sem 
fogja megtagadni szives pártolását. 

Az általunk kellő gond- és szorgalommal magyaritott 
munka nagy nyolczadrétben, tiszta papiron, béltartalmához 
illő csinnal leend kiállítva , s két kötetben, mintegy 35 iven, 
fog megjelenni. Az első kötet martius-hó végével, a második 
pedig junius-hó végével fog a tisztelt aláíróknak bérmentesen 
megküldetni. 

Ara egy-egy kötetnek 1 ít. o. é., mely összeg az egyes 
példányok vétele után lesz lefizetendő. 

A megrendelések alábbi czim alatt — minél előbb —• 
egyenesen hozzánk intézendők. Győrött, januar-hó 3-án 1863 

A győri nagyobb papnövelde 

Szent-I i i ire-Fgyletének tagjai. 

VEGYESEK. 
P E S T , jan. 30-án. A balassa-gyarmathi angol-kisasz-

szonyok intézeti épülete kijavítására H a u l i k György bi-
bornok ő emtja 100, P e i t l e r Antal váczi püspök ő mlga 
szintén 100 frtot méltóztattak adományozni. 

— R á z el József, cz. prépost és gyulai r. k. lelkész 
nincs többé ! E hó 26-án esti hét órakor jobb életre költö-
zött Pesten, — hol teste beszenteltetvén, hűlt teteme f. hó 
29-én tétetett nyugalomra Gyulán. Benne az egyház és haza 
egyik legkitűnőbb hűségű, hasznos és buzgó fiát veszté el. 
— Nyugodjék békességben ! 

— A pécsi egyházmegyének ez évre szolgáló névkönyve 
szerént van a megyében 2 valódi, 17 czimz. apátság; 2 va-
lódi, 4 czimz. prépostság: kanonoki szék 10; tiszteletbeli ka-
nonokság 6; főesperesség 2 ; esperesi kerület 21; plébánia 
169; curatia 3. Kegyurak : a vallásalapitvány 16; az egyetem 
14; oktatási alapítvány 4 ; a nm. kamara 2 plébániában; 
ezeken kívül a többi közt a püspök 12; Eszterházy herczeg 
18 ; Albert főherczeg 10; a gróf Apponyi család 9; b. Bran-
dau 10 javadalomnak kegyura; kegyúr nélküli plébánia van 
20. A papság összes száma 269; lelkipásztorkodnak 224-en; 
megyei növendékpap van 58; kalocsai 11. A hivek összes 
mennyisége: 530,910. 

— A sz. Benedek-rendüek ez idei névtárából a követ-
kező kivonatot közöljük : A főapát ő mlgán kiviil van 1 apát, 
áldozár 127, hittanhallgató összesen 16, gymnasista növen-
dék 15, ujoncz 10. A hivők összes száma 30,287. 

— Mult hó 16-án több mint 30 szent járdalat érkezett 
Meranba 10—20 órányi távolságról mintegy 46 pap kísére-
tében, kérvén Istent, hogy Tirolban a hitegység föntartassék. 

— A „Correspondance de Rome" czimü lapban egy le-
velező, ki Umbriában és a Márkákban két hónapot töltött, a 
többi közt következőleg nyilatkozik : A pol. pártokat illető-
leg csak két párt van, pápai és mazzinista ; az előbbihez tar-
toznak, kik valamivel bírnak ; az utóbbihoz a sepredék. A cle-
rusban háromféle szint lehet megkülönböztetni. Sokan hiven 
ragaszkoduak a szent-székhez ; mások rettenetesen félén-
kek és határozatlanok ; a harmadik rész nyíltan a piemon-
tiakkal tart, mert j elszava : „Qui si tratta délia pelle." („Itt 
a bőrről van szó ") 

— A Márkák egyik korcsmájában azon helyre, hol az-
előtt a bold. Szűz képe függöt t , Garibaldi képe függeszte-
te t t , és a szokásos lámpa égett alatta ; e miatt a vendéglőst 
egy pap keményen lehurogatta ; azonban gorombasággal vi-
szonozván a vendéglős az intést, a pap eloltotta a lámpát 
és elment. Másnap a pap meggyilkolva találtatott. 

— R o s s i lovag Romában következő czimü könyvet 
adott ki: „Inscriptiones Chrístianae tirbis Romae septimo 
seculo antiquiores." 11,800 föliratot, melyek nagy része a 
katakombákban találtatott, foglal magában megmagyarázva 
és hű fac-simileben. 

— Két helység lakosai Irlandban mintegy 100 év óta 
engesztelhetetlen gyűlöletben éltek, a legutóbbi missio al-
kalmával azonban érzékenyen békültek ki egymással, feled-
vén a százados sérelmeket. A ,Times' erről értesülvén, elis-
meri a kath. clerus békítési szellemének hatalmát, és bevallja, 
hogy e kibékülés valósulván, az egész kerület nagyobb rossz-
tól szabadittatott meg, mint minő az éhség és döghalál. 

— Mint halljuk, a bölcsészeti tanári kar egyetemünkön a növény-
tan jelenleg beteg helyettes tanárának, Kovács Gyulának ideiglenesen a 
prot. G ö n c z y Pált substituálta. IVIi ugy tudjuk, hogy a tanárhelyette-
sitési szabályok szerént a kari tanárok vannak mindenek fölött hivatva 
a helyettesítésre. És lehetséges volna-e , hogy a bölcsészeti karnál az 
ujonan kinevezett jeles természetrajzi tanárok közül egy sem akarna 
ezen ideiglenes substitutiora vállalkozni ? És ha már a bölcsészeti kar 
tanárai közül e g y s e m vállalkoznék, nem volna-e ilyen az orvosi karban 
található ? a hol tudtunkra vannak a botanicával tüzetesen foglalkozó 
jeles tudósok. A helyettesítési szab ályok csak akkor engedik meg az 
idegenek meghivatását, ha az egyetem tanárai közt nem találkozik arra 
való. A bölcsészeti karnak ezen eljárása, a mellett hogy szabály-ellenes, 
nem vet-e még homályt is egyetemünk természetrajzi tudomány-vilá-
gára ? Vagy ez ismét annak ujabb megkísértése akar lenni , miként le-
hetne egyetemünk katholicitásán minél tágább rést törni ? De hiszen 
ehhez a bölcsészeti tanári karon kiviil még másnak is van szólása. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle. I. — A balásfalvi érseki 
káptalan 1862-ki aug. 18-án történt beigtatásának ünne-
pélye. (Folyt.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Havi szeinlc. 
i . 

Három újévi üdvözletet, erre három választ hal-
lott a világ. A felénk diplomatia üdvözölte az ő kín-
jainak urát ; az álnokság álarczájából kibontott forra-
dalom üdvözölte az ő merényeinek tábornokát; a hadi 
becsület és nemesség üdvözölte a béke angyalát, a 
törhetlen szelidség bajnokát, a kereszténységnek sze-
rető atyját. ITárom-éves zaklattatások, kelő s tünő 
remények feszült figyelemre gerjeszték a kebleket, 
ünnepélyessé tevék a válaszokat, minden szónak köl-
csönöztek értéket. Parisból a szabatos üresség nem 
nyújtott semmit, Turinban az aléltság elárult min-
dent, egyedül a szent-atyának szavain ereszkedett 
le sajgó sziveinkre a borult égnek szivárványa. Pa-
risban nyugodtságot színlelnek, Turinban a zavarok 
közül menedéket keresnek, a szent-atya szavai vi-
gasztalást öntenek, a nyomott keblekben biztos re-
ményt költenek, minden jó lelket áldanak, a gyűlö-
let szenvedélyeiben megkövesült szivek porladozá-
saira várakozva, reájuk az Istennek irgalmasságait 
kérik s esedezik. Napoléon szavaiban az erőködő nyu-
godtság, Victor válaszában a levert lelki zavartság, 
a szent-atya ajkairól a derült lelkű biztosság tükrö-
zött. Mult évben a szent-atya tőlünk imát és segélyt 
kér t , ma nekünk áldást és reményt nyú j t , nem 
ugyan , hogy fegyvereinket letéve tétlenül üljünk, ha-
nem hogy a győzelem reményében a küzdelemre ké-
szüljünk. Abundavit iniquitas, non refrigescat Caritas. 

„Reményeink (a szent-atya kifosztásában) nem 
teljesültek, igy szólt Victor a két kamara hódolat-
jára ; reméljünk a 63-ikba, (talán sikerülni fog, hogy 
a kereszténységnek atyját koronájától megfoszszuk.) 
Bizzatok bennem, életemet nektek adtam. Egyesül-
jünk ; a hadsereg a mi biztosítékunk. Csillapítsuk le 
a délszakot, szervezzük magunkat. Számoljatok reám, 

miként én számolok reátok" '). Sokat, s olyat kér 
Victor a forradalomtól, a mit ez,— s ígér ,amit ő so-
ha nem adhat. Kér bizalmat, béketűrést, lelkesedést, 
ígér benső szervezést. A forradalom csak önmagába, 
csak vak ösztönébe bízik, önerejével tör előre, várni, 
másba bízni nem tud. Nála ki ki eszköz; ő használ 
másokat, magát fölhasználtatni nem engedi. Kit ma 
pokoli ujongatások között magasra emelt, holnap, 
mint elhasználtat, elveti, a sárba tapossa. Carlo Al-
berto-t mint koronaherczeget dicsőitették, mint ki-
rályt 1840-ben a ,giovine Italia' gyilkosának, „utált 
Carignan"-nak kiáltották; 1848-ban, mig győzött, 
,Italia kardja', mikor csatát vesztett, ,Italiának áru-
lója' volt 2). A bizalom erény, a forradalom bün, a 
bűn erényt föl nem mutathat. A bizalom a jövőnek 
biztossága, a bün a jövőtől csak büntetést várhat, a 
jövőbe nem bizik, ettől csak rettegni tud. A biin, a 
forradalom érzi, hogy jövője nincs, hirtelenkedik, 
törve dül , ösztöneinek nyugtalanságaival, mint a hul-
lám, ömlik, észlelésre időt nem enged. Egyesülést 
akar Victor, A forradalom állott előtte, a forradal-
márokat személye körül egyesülésre buzditá. Mazzini 
háromszor intette az olasz népet, ne várjon semmit 
Victortól és gyáva kormányától, ezután ő maga ve-
zetendi az olasz forradalmat. Az, kiről mondhatni: 
„et vidi unum de capitibus suis quasi occisum in 
mortem, et plaga mortis ejus curata est", 3) Capre-
rába visszavonult, visszavonulásának minden léptein 
tüzkiáltványokat szórt, a romaiaknak a 49-ki harczo-
kat igéré, jósolá, biztositá 4). A forradalmi conspira-
tio megszakadt, ellenében a polgári hűség halálve-

J) Uniamoci insime. L'anno or finito non ci ha recato il 
bene, che speravamo ; confidiamo che il 63 ci sarà più propi-
zio. L'esercito è la garantigia più sicura. — Fidino in me, 
come io fido in loro. (Civiltà catt. 1863. 2. füz. 336. 1.) 

2) BroiTerio ,Storia del Piemonte' ; Gioberti ,Rinno-
vamento' czimü könyvében ; az 3. rész 3. fejezetben, ez 1. 
kötet 498. lapon. 

3) Apoc. 13, 3. 
4) Io saró con voi come nei giorni gloriosi del 1849 

— si — gloriosi. (Pisa dec. 17-én. Diritto jan. 10. Armonia 
9. sz. jan. 11. 1863.) f f ' 

10 fc 



szélyek között adott és szedett 32,000 aláírással fe-
dett hódolatot küld II. Ferencz királynak, ehhez II. 
Ferencz születését Nápolyban és a tartományokban 
megünnepli, Yictornak nagy szüksége van a 
forradalmi egyesülésre. Egyetlen király a keresztény 
Európában, ki a forradalmat személye körül össze-
gyűjteni törekszik egész Európának szemei előtt. II. 
Solimán szólhatott igy a vad szenvedélyekhez. E vá-
lasz becses vallomás a forradalmi fejedelem ajkain. 
Egység nincsen, rend, beligazgatás, törvénykezés, 
kereskedelem, egy szóval szervezés nincsen; pénz, 
hadsereg, nyugalom, jólét , a társadalomnak, az ál-
lamnak, a rendes kormánynak, a népnek és nemzet-
nek első elemei hiányzanak, ezekhez csak most akar-
nak kezdeni. Victor szervezést ígér, hogy eddig nem 
volt, maga vallja. Másfél éve, hogy Russell Norman-
bynak válaszul adá: „Italiában a dolgok jól mennek", 
az angol országiárt a forradalmi fejedelem megha-
zudtolja. Ezért voltak tehát az esküszegések, a buj-
togatások, az árulások; ezért tétettek egy nem látott 
boldogságnak ígéretei, nyittattak meg egy nagy 
nemzet vívmányainak föllengző álmai; ezért követ-
tettek el az erkölcs és a népjog ellen a gonoszság 
merényei, hogy a művészet és tudomány, a személy-
és vagyonbiztonság, a rend és anyagi jólét minden 
áldásaival bővelkedő nép, mely ujonczozást nem lá-
tot t , adót alig érzett, a fejedelemben csak atyát is-
mert , vagyonától, fiaitól, függetlenségétől, a pol-
gári élet minden áldásaitól megfosztva, lelkismereté-
ben fölzaklatva, vagyonában tönkre téve, három-éves 
rendetlenség között erkölcseiben is megromolva, ez-
után a társadalomra is képtelen legyen, s hazája sor-
sát, nemzetének jövőjét a forradalomban felnőtt, a 
szenvedélyekben féktelen fiatalságnak borús sejtel-
mekkel áthagyományozza? Victor válasza becses val-
lomás, ha ezt a forradalmi boldogítók zsebeinek ál-
dozatul esni szokott nép megérti egész Európában. 
Önkény ellen volt a panasz; de a rágalmazott önkény 
áldást hozott, fegyelmet tartott, nyugalmat biztosí-
tott ; hol van kiállhatlanabb önkény, mint a hol nincs 
közigazgatás, nincs rend, nincs nyugalom, s mégis 
társaságban kell élni? A dicsért forradalmi önkény 
csak átkot hozott. Ne lett volna az európai nép a 16-
dik század előtt a kath. egyház által a keresztény er-
kölcsökben fölnevelve, a hitszokásokban már meg-
szilárdítva, megállt volna-e a vallásos társadalom az 
egyházon kivül három század alatt ugy, a mint meg-
állt? A kath. hagyományok, szokások tartották meg 
a népet. Ne lett volna az olasz nép is a társadalmi és 
állami, az egyházi és vallási rendben ugy fegyel-

mezve, három éven át kormány nélkül léve önmagát 
emésztette volna föl. Az egyháztól elszakadt népek az 
egyház által tőkesitett áldáson és kincsen élnek, az 
olasz nép is élt három évig a legitim fejedelmektől 
öröklött állami s társadalmi tőkén. A forradalom a 
társadalmi és állami tőkét fölemészti, a nélkül hogy 
ujat teremtene; azért több kárt szül, semmint az ezer-
éves absolut hatalom. Egy forradalom, írja Bonald, 
károsabb, mint a zsarnoknak hivott három fejede-
lem; mivel a társadalmi tőkéket fölemésztve, a népet 
a társadalomra képtelenné teszi. Ide jött a három-éves 
forradalom alatt az olasz nép. Ha nem-forradalmi toll 
ecsetelné a borzalmas helyzetet, pártszellemnek tu-
lajdoníttatnék; de midőn a forradalmi király, a for-
radalmi képviselőház ecseteli a társadalmi nyomort, 
ki fog kételkedni? A szervezést csak most akarják 
kezdeni. Hogyan szervezik magukat , miután két 
éven át Romát ép azért követelték, mivel nélküle 
magukat nem szervezhetik? Romát anyagi erővel el-
foglalni nem lehet, az erkölcsi erő pedig Pius részén 
harczol. A franczia kormány is a kamarák elé tett hi-
vatalos előadásban mondja, hogy Italia nem szervez-
heti magát, mig a szent-atyával ki nem békül. Nyom-
ják el a forradalmat, lehetséges lesz a szervezés. De 
a forradalmi kormánynak a forradalmat elnyomni, a 
szent-atyával kibékülni lehetetlen. „Mig Romát fővá-
rosul nem bír juk, addig mindnyájan forradalmárok 
vagyunk , igy szólt Massari. Cavour is a forradalom 
ellen harczolt, de mi képen? Ő megelőzte azt, többet 
adva, semmint a forradalom kívánhatott" J). Petru-
celli ezen szervezésről válaszolt Farininek: „Nyolcz 
napja, hogy itt sorban eldobjuk az embereket, a 
lelkismereteket, az eszméket, az elveket, és nincs 
mit helyükbe tegyünk" 2). „Romboltunk, szóltD'On-
des Reggio, de nem építettünk semmit; zavarba,töm-
kelegbe dobtuk magunkat" 3). „Nincs közbátorság, 
általában nincs; a beligazgatásnak semmi neme, elé-
gedetlenség mindenütt, a kormányhoz semmi biza-
lom, csak a katonai önkény tesz mindent", igy irta 
le a helyzetet M a s s a r i „ A tömlöczök zsúfolva, igy 
ir Mazé de la Roche piemonti tábornok, nem tudjuk, 
mit csináljunk a rabokkal, mivel senki ellen sincs 
bűntény, mindnyájukat csak az egyszerű gyanú, 
hogy a haramjáknak kedveznek, terheli" 5). A nép-

1) 21. nov. 1862. Atti uff. del parlam. n. 962. p. 3507. 
2) N. 917. p. 3568. — ») N. 899. p. 3495. 
4) N. 902. p. 3508. 
5) „Per non avere assolutamente alcun dato sulla loro 

carcerazione, tranne l'imputazione vaga di connivenza col 
brigantaggio." De Cesare követ idézetéből n. 906. p. 3522. 
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szavazatról hirdették, hogy őrjöngő lelkesedéssel egy-
értelmű volt, s Pisanelli minister hivatalosan bevall-
j a , hogy 17,000 van befogva. 17,000 politikai fogoly 
a népszavazaton nyugvó kormány alatt! Mely legitim 
fejedelem alatt volt a világon politikai érzelem miatt 
17,000 a tömlöczben? Nero és Caligula elborzadna e 
számon. „Spielberg még semmi a mi tömlöczeinkhez 
hasonlítva. Silvio Pellico tömlücze arany palota a mi 
foglyaink helyzetéhez", ily keseredettséggel ir Tu-
rinba Caminnecci forradalmár, kinek keblében az 
emberiség már föllázadt 1). Gladstone 1852-ben a 
nápolyi tömlöczben csak négy politikai foglyot ta-
lált, Poerio-t ottan meghizva, könyvek között mu-
latva látta ; mégis Ferdinand kormányát az Isten ta-
gadásának mondá; Gladstone ma hallgat, Russell pe-
dig mondja: Italiában a dolgok jól mennek. „A ha-
ramjaság soha nem volt oly nagy, mint most, szólt 
Massari. Biztositom önöket, hogy a déli tartomá-
nyokbani létemkor a hivatalos lapokban olvasva, 
hogy i t t , hogy amott annyi haramja szétveretett, 
ezen kézzelfogható hamisságokon azt hittem, hogy 
álmodom" Petitti hadügyéi', erélytelenségről vá-
doltatva, hivatalosan jelenti, hogy a minden pol-
írári és hadi hatalommal fölruházott La Marmora 
120,000 főnyi katonasággal rendelkezik Victor új-
évi válaszában bevallá, hogy a sereg nagyobb része 
délszakon vagyon. Mégis a brigantikat csak 200-ra 
teszik. A képviselőháznak bizottmánya a hely szinére 
ment, hogy a haramjaságot tanulmányozza; tanul-
mányainak első eredménye a hivatalos bevallás, hogy 
1860-ki oct. 20-tól 1863-ki jan. l-ig 7000 haramja, 
fegyverrel kézben elfogva, meglövetett. 17,000 a töm-
löczben, 7000 meglövetve, mégis a nápolyi lázadóknak 
nincs politikai szinük, csekély számuk miatt niticsje-
lentőségük! Peruzzi bevallja, hogy biz a lövetéseknél 
rendetlenségek történtek. A szent-atyának reformokat, 
amnestiákat javasoltak; ki javasolta a forradalmi feje-
delemnek, hogy szűnjön meg lövetni, bocsássa ki a 
17,000 foglyot, kiket egyszerű gyanún kivül, hiva-
talos vallomás szerént, semmi sem terhel? 7000 lö-
vetést a forradalom bevall ; hány ezerre megy, a mit 
be nem vall , a mit be nem vallhat, mivel az ütkö-
zetben elesettek számát nem tudhatja? Mondá Victor 
1859-ben: „Italiának jaj-kiáltásair 

a érzéketlen nem 
lehetek"; 4) hol van az egykoron oly érzékeny sziv 
a 17,000 fogoly, a 7000 meglövetettnek jajjaira? 

0 Monde 20. sz. 21. jan. 1863. 
Atti uff. n. 902. p. 3509. — 3) U. o. n. 917. p. 3566. 

4) „Di non essere insensibile allevoci di dolori." 1859. 
jan. 10. kam ara-megnyitó beszéd. 

Igy boldogit a forradalmi fejedelem! Ily chaosba 
akar ő rendet hozni; Peruzzi belügyi szolgája által a 
népet pénzadományokra serkenti, hogy jutalmazni 
lehessen azokat, kik legtöbbet gyilkoltak, legtöbbet 
tömlöczre vetettek, legtöbb falut és várost fölper-
zseltek! ') A foglyok száma még kicsiny, vér még 
kevés ontatott, pénzzel kell serkenteni a testvérek 
közötti vérengzést, csak azért, hogy az árulásokon 
vásárolt koronát meg lehessen tartani. A hatóságok, 
a hivatalnokok sokat irnak alá — a nép zse-
bére; a magánzók, kik hivatalt vagy Lázár-rendet 
keresnek, aláírnak 10 lirát; példa néhány kanonok 
Milanóban. A vérengzésre pénzzel kedvet adnak, ki-
tűzött jutalommal rohamot kölcsönöznek; s kik vas-
sal nem gyilkolnak, azok pénzzel gyilkoljanak. „Ut 
esset in omnium lapidantium manibus, ipse omnium 
vesthnenta servabat; magis saeviens omnes juvando, 
quam suis manibus lapidando." A sok erkölcsi botrá-
nyok után még ily erkölcstelenségre hivja föl a tu-
rini kormány a nyiltan űzött erkölcstelenségek kö-
zött csak az Isten csudája által végkép még meg nem 
romlott olasz népet. Ily forradalmi fejedelemnek , ily 
kormánynak, ily képviselő testületnek nyissák meg 
a keresztény fejedelmek Romának s a Capitoliumnak 
ajtait? Az elkobzott tartományokban a társadalmi és 
állami, a szellemi és anyagi tőkesitet.t javak mind 
eltékozolva, még a kereszténységnek 19 századon át 
fölhalmozott kincsei vannak Romában, ezeket dobják 
a forradalmi conspirationak torkába? 

Ily választ ad a kath. lelkismeret a forradalmi 
fejedelem újévi válaszára Turinban. 

Hogyan szállt le a forradalomnak, mult évek-
ben oly csattogó rohammal futó csillaga? Mennyi 
remény a tavaii újévben, mily aléltság a mostani új-
évben! Mult évben Romára már kezeiket nyújtották, 
a szent-atya a párisi kormány- s kamaráktól csökö-
nösségről vádoltatva, a franczia őrsereg Billault által 
ügyetlenül védelmezve, a pápai fejedelemség védői 
Parisban izgatóknak nyilatkoztatva, a ,statu quo' 
Thouveneltől tarthatlannak kiáltva, a szent-atya La Va-
lettetől a legszélsőbb veszélyek tüntetéseivel riaszt-
va, — minden, minden oda mutatott, hogy a 
a végső roskadás közel van. Honnan a fordulat? Csa-
ták nem vívattak, a forradalmat egy keresztény fe-
jedelem, sőt Dost-Mohammed sem fenyegette; itt er-
kölcsi, szellemi csatának, győzelemnek kellett tör-
ténni, mely az események folyamának ellenkező 

Premiare il coraggio di coloro, i qnali afFrontando 
i briganti defendono la lor patria. Circolare 1. genn. 1863. 
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irányt adjon. — A pünkösti ünnep volt. Az egyház szólt, a 
világ püspökei a fejedelemséget az apostoli tisztkedés sza-
bad gyakorlatára nélkülözhetlennek, a szent-atya állhata-
tosságát csudás erénynek nyilatkoztatták, sőt a választott 
ösvényen tovább is haladni halálig hü fiúi ragaszkodással 
buzditották. A pünkösti ünnep volt az idők jele, a mult év 
két kiilönséges felének elválasztó határa. Egy forradalmi fe-
jedelem állt a királyok legdicsőbbike, a keresztények atyja 
ellenében ; az árulókból, szökevényekből alkotott parla-
ment , 1) a püspökök gyülekezete, a papirra hirtelen letett, 
s marakodások között megszavazott forradalmi fölirat állt az 
egyetemes püspökség hódoló nyilatkozata ellen ; a világ a 
rémületesen nagy romai kérdést kis pontokra lehúzva vilá-
gosan látta, a választás könnyű volt, a turini forradalmi 
conspirationak csillaga magas helyzetéről a sarnicoi mező-
kön , az aspromontei gerinczeken pattogva nyugvásra ro-
hant. Az erkölcsi erőt kineveti a forradalom, de hatalmát 
nem sejti. A győzelem azonban késik, minden az ő vesztére 
esik , akkor dühöng, vezéreit gyávaságról, árulásról vádolja, 
gyilokkal fenyegeti ; pedig ezen vezérek megtettek mindent ; 
Cialdini, Pinelli, Fumel lövetett eleget, tétlen senki sem 
volt ; csakhogy a szellemi, az erkölcsi lény, a kit Istennek 
nevezünk, közbelépett, turbavit circulos, a forradalom min-
den tetteit végletben a forradalom ellen forditotta. Se Thou-
venel, se La Valette, se Benedetti szándékosan a színpadról 
nem távozott, urától is kényszerültség nélkül el nem bocsát-
tatott. „Bár ki mit mondjon, igy ir Richecour , lá t ja , hogy 
a hatalmasságokat és tanácsaikat, melyekről azt véltük, hogy 
akadályt nem találnak , az emberi elme előtt megfoghatat-
lan okok megakadályozzák. Figyelemre méltó, hogy az ese-
ményeknek a gondolkodástanna], ellenirányú menete ép a 
romai pünkösti ünnepélylyel egy időre esik" 2). A pünkösti 
ünnepély előtt a sorozatból kiesett Caesarnak gyújtogató be-
szédjét a kormány 43,000 községnek megküldte , ma a nagy 
,Moniteur' a szent-atyának újévi beszédjét kétszer meghoz-
za, a szent-atya terveit a piemonti rágalmak ellen védi; Pa-
risban uj nap sü t , a kormánylap soha nem volt oly kész a 
kedvességekre. A törvényhozó testület megnyitását ihlettnek 
mondott röpirat szokás szerént megelőzi, melyben mondatik : 
„Az olasz egység, az olasz nemzetiségeken, s a mi nemzeti 
érzésünkön kivül, a katholikusok lelkismeretét útjában ta-
lálta. 0 mondta : Roma vagy halál ; Romát nem kaphatván 
meg , kapott halált. Roma nem az övé, Roma a világon la-
kozó katholikusoké. Az olasz egység hittanároskodott, a pá-
pai fejedelemség eltörlését a kath. egyház javára követelte ; 
a kath egyháznak természetes képviselői, a püspökök , ki-
nyilatkoztatták, hogy a fejedelemség a pápa függetlenségére 
nélkülözhetetlen. Az olasz egység a kath. egységbe ütközött, 
magára kárhozatot hozott. Az olasz egység az isteni gondvi-
seléssel ellentétbe jö t t , ebbe büntetlenül senki sem ütközik. 

' ) 1859-től eg> kormány sem volt Turinban , melynek tárczáit 
egy vagy két liaza- és királyáruló nc vezette volna. Pasolini egykor a 
szent-atyának volt ministere a meggyilkolt Rossi alatt. Akkor esküdött 
Pins koronájának védelmére, most esküdölt annak kifosztására. A 
bűnre esküvel kötelezik magukat — a ker. Europa előtt. 

Pourquoi la question romaine ne finit pas ? Richecour. Paris. 
1862. Dentu. 

— — Az olasz egység vallásilag lehetetlen , földleirásilag, 
politikailag, hagyományilag, történetileg lehetetlen" ')• 

Ily lelki helyzetben adott választ Victor király a ka-
marák üdvözletére. ígér sokat, miként két év előtt, az uj 
Ígéreteket megtart ja, miként a régieket eddig teljesitette. 
Azon pontra jutot t , melyen Lajos Fülöp volt, midőn Lafit-
te-t s Lafayette-t szolgálatból elbocsátotta. ígért Lajos sze-
repet a nemzetek fölszabadítására, határokat a Rajnáig , s 
föltámasztott Lengyelországot. Az Ígéretek beváltása késett, 
Parisban s Lyonban a nép föllázadt. Lajosnak sikerült Fie-
schi pokolgépétől, kilencz merénytől menekedni, a négyes 
szövetség fölött győzedelmeskedni, de febr. 24-lce véget ve-
tett mindennek. Győzhet-e Victor a kath. olasz nép sértett 
érzelmein , a forradalmi conspiratio tiirelmetlenkedésein ? 

Más szavak, más elvek, más nézetek nyiltak a szent-
atya ajkairól. A forradalom gonoszságait eleven sziliekkel 
ecsetelte, a franczia őrsereg hódoló tisztikarát, magasztos 
eszmékhez szokott lelkének magasságaig emelte, hogy lássák 
hivatásuk nemességét, s az isteni gondviselésnek sugaraiból 
tekintsék a földi események titkait. Szólt a szent-atya szere-
tetének egész erejével, hangjának egész nyomatával, a mely 
szó mindenkinél biiverővel bir t , a legnagyobb hatást tevé 
ily ünnepélyes és nagyszerű pillanatban. Áldást mondott 
mindenkire, a ki az áldást elfogadni kész; imát mondott azok-
ra, a kikre, mig meg nem térnek, a megváltás jele nem száll-
hat. „De ha kezem nem emelkedik, hogy a megváltásnak je-
lét adjam reájuk, szivem az Istenhez fordul, hogy irgalmas-
ságait rájuk kikérjem." „Fiaim! a franczia sereg hős a csa-
tában , fegyelmes a békében, dicsőséges mai küldetésében, 
hogy a religio fejének jogait védelmezze a gonoszok ellen. 
Az Isten bizott meg ti teket, hogy a gonoszságnak végső 
merényét megakadályozzátok." 

1859 és 1863 ! Hühner és Montebello, Paris és Roma! 
Az egyik a nyomorok, a másik a szabadulás jóslatát fogadta. 
Éj volt, az Isten angyala, az egyház ellen liarczoltak ; nap-
pal lett, Jákobbal az Ur angyalának lábaihoz borulnak, áldást 
könyörögnek. 

Ez az egyháznak diadala. 

A balásfalvi érseki káptalan 
1862-ki aug. 18-án történt beigtatásának ünnepélye. 

(Folytatás.) 

A keleti egyházban ama régi szokás, mely szerént a 
püspököknek az egyház kormányzásában a presbyterium ta-
nácsával élniök kellett, csak annyiban változott, hogy miu-
tán a szerzetesi intézmény tudományosság és hitbuzgalom 
által oly nagy tekintélyt szerzett, csak keblükből választat-
hatnak a püspökök ; ebből az következett, hogy a püspöki 
senatus is többnyire szerzetesekből alakul. B szokás az osz-
trák birodalom keleti híveinél is a sz. unió elfogadásáig dí-
vott , melynek sikerültével a vallásos osztrákházi fejedelmek 

') L'unité italienne avait mit contre elle l'unité catholique ; c'était 
appeler sur soi-même la condannation. p. 10. Le meilleur conseil ii don-
ner au Piémont ce serait qu' il restituât a» Saint-Siège les Romagnes, 
les Marches et l'Ombrie — — pour commencer à se remettre en hon-
neur aux yeux des peuples." p. 11. L'Union Italienne. Paris. 1863. 
Mondják , hogy Bernier , ki a párisi udvart II. Ferencz királynál kép-
viselte , a röpirat szerzője. 
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a sz. unio előmozditásának buzgalmából nem csak azt óhaj-
tották , hogy a keleti szertartású kath. egyháznak is legye-
nek a minta szerénti káptalanjai ; hanem Galicziában és Ma-
gyarországban a szükséges káptalanokat, például: I. Lipót 
Lembergben az érsekit ; P-rzemislben és Lubinban a püspö-
kit ; Mária Therezia a munkácsit, nagyváradit és a körösit 
Horvátországban; végül I. Ferencz az eperjesit alapitották. 

Galiczia- és Magyarországban ugyan könnyű volt a 
görög-egyház számára is káptalanokat alapitani és dotálni; 
mert a nagy vallási alapítvány, mely az eltörlött zárdákból 
keletkezett, megbirta azt. Ellenben Erdélyben, kisebb levén 
a vallási alap, ez indok hiányzott a r r a , hogy a fogarasi püs-
pökségben is hasonló káptalan állittassék. 

Valami káptalan-féle alakult nálunk is VI. Károly alatt, 
ki K I e i n kérelmére, miszerént a szamosujvári és alsó-szom-
batfalvi uradalom, melynek 3000 frt. jövedelme volt, cserél-
tetnék ki a 6000 frtnyi jövedelmet hajtó balásfalvi uradalom-
mal, 1737-ben Balásfalván 11 szerzetes számára klastromot 
alapított , annak az uradalom jövedelmének felét, úgymint 
évi 3000 frtot azon czélból adományozta, hogy addig , mig a 
rendes káptalan létesülne , amazok az iskolásgyermekek ok-
tatására, az isteni ige hirdetésére, azonfölül arra is kénysze-
ríttessenek , hogy a megyei kormányzatban a püspök segít-
ségére legyenek ; kik ezért kanonokoknak is nevezték magu-
kat , noha e nevezetet sem császári diploma által nem nyer-
ték , sem a szerzetes intézmény nyomán nem igényelhették. 
Azonban akár minek nevezték, lia állásukban megmaradtak, 
keblükben a békét ápolták , és püspökük iránt a subordina-
tiot megtartották volna , mindenkorra a püspök segítségére 
lehettek volna. Azonban az egymás ellen és főpásztoruk el-
len folytatott végetlen intriguák okozták, hogy az elhaltak 
helyei be nem töltetvén, 1805-ben alig létezett 3 szerzetes a 
zárdában, és ezek is annyira elgyengültek volt , hogy tőlük 
segítséget nem is lehetett várni. 

E fogyatkozást nagy fájdalommal érezvén akkori nagy és 
ör.jk emlékezetre méltó püspökünk , k.-monostori B a b b Já-
nos, miután 1802-ben az állami pénztárba 14,000 frtnyi tőkét, 
s nem sokára újból 4000 frtot tett be azon czélra, hogy a ko-
losvári convictusban 4 nemes i f j ú , az ottani seminariumban 
12, a k.-fehérváriban 4 , a m.-vásárhelyiben 4 ifjú neveltes-
sék, ugyanazon évben a szegény clerus fölsegélésére 145,000 
frtot alapitott, ez alapítványt lassanként 301,200 frtra emel-
vén , mely érdemeiért Lipót rendjével és belső titkos tana-
csosi méltósággal diszittetett föl. — A következő években, 
miután a haza oltárára a franczia háború segítségére maga 
részéről 37,674, és a derűsér t 20,000, összesen 57,774 frtot, 
és későbbre más 58,000 forintot áldozott volna, a magas ud-
vartól kinyerte, hogy a kincstári és sóhivatali helyeken való 
lelkészek 200, a segédlelkészek pedig 150 frttal e. p. láttat-
tak el a kincstári pénztárból. — Látván tehát nagy püspö-
künk , hogy igy a tanuló ifjúságon és a papságon valameny-
nyire segítve van , egész erélylyel azon dolgozott, hogy a 
többi káptalanokkal ellátott székesegyházak példájára maga 
is hasonló káptalant alapitson. E részben Orosz Mihály, fő-
kormányszéki tanácsos, és akkor nagyhírű férfiú fáradozása 
által erre a magas udvari korlátnokságtól a szabadságot 
1806-ban k inyerven, a káptalant 301,200 frtnyi tőke- és 
16,579 frt 43 krnyi kamattal mégis alapitá, mely I. Ferencz 

ő fölsége által megerősitve és VII. Pius pápa által kanoni-
zálva, 1807-ki julius 1-én beigtattatott. Mely lia sovány 20 
évnek leforgása alatt két financzialis devalvatio alatt a leg-
nagyobb szegénységgel kellett is hogy küzdjön, folyó érték-
ben kapván fizetését, mégis illő pontossággal teljesítette hi-
vatalát; mig 1828-ban conventios értékben kapván fizetését 
és még segítséget nyervén a 300 f r tban, könnyebben kezde 
lélekzeni. 

E káptalan most nagyméltóságod, mint nagy alapitója 
második utód ának kormánya a la t t , nagyméltóságod eszköz-
lése folytán ő fölsége kegyes határozata által épen most ér-
sekivé emeltetett, s tagjai is jelentékenyebb fizetéssel láttat-
tak el, s a többi érseki káptalanok példájára diszes mellke-
reszttel diszesittettek föl. 

Midőn tehát gyarapodva és ily magas polczra fölemelve, 
a mostani körülményekhez mért fizetéssel ellátva, a clerus és 
nemzet diszére mellkereszttel földiszitve látjuk magunkat, — 
mi is szoros kötelességünknek tartjuk legis-legelőször ő föl-
sege iránt hálánkat nyilvánítani, ki atyai gondoskodása foly-
tán ismervén szükségeinket, kegyesen intézkedni méltózta-
tott, hogy káptalanunk, tagjainak növelésével érsekivé emel-
tessék, sorsában javittassék. Ez a magas császári trón iránti 
legőszintébb ragaszkodásnak és tántorithatlan hűségnek ha-
talmas rugója. 

E hálát és a magas trón iránti ragaszkodást nekünk ez 
érseki káptalannak, annál nagyobb és hivebb kegyelettel kell 
ma, ő fölsége születése napján nyilvánítanunk, minthogy 
épen e dicső napon látjuk káptalanunk kiegészítését és beig-
tatását. E jó előjelű körülmény engedi káptalanunk fölvirág-
zását reménylenünk. Azért mi is fiúi indulattal és alattvalói 
kegyelettel óhajtjuk, hogy ő fölségének születése napja szám-
talanszor forduljon elő minden jó érzésüek közös örömére; 
hosszú életet, egészséget és boldogságot kívánván, hogy hív 
alattvalóit kormányozhassa és boldogíthassa ; hatalmas kar-
ral védhesse ellenségeink ellen, kik idegen jószágot rabolni 
és a közbékét fölzavarni indultak. Óhajtjuk, hogy a császári 
dynastia erősödjék, virágozzék, és ugy haladjon elő a növe-
kedésben és virágzásban, hogy az osztrák ház soha sem nél-
külözze az Isten előtt kedves és áldására érdemes uralkodást. 
Éljen ő fölsége, kegyes császárunk Ferencz József és fölséges 
neje Erzsébet; virágozzék a császári család, hogy paizsa alatt 
boldoguljanak a birodalom minden népei. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ISZKA-SZENT-GYÖRGY, jan. 18-án. Jézus örvende-

tes névünnepén ismét aranymenyegzőnek voltunk tanúi a 
helybeli plebánia-szentegyházban. P o l e s z á k Imre takács-
mester , nejével Szabó Rozáliával, járult ma , az isteni-tisz-
telet végeztével az Ur oltárához, hogy félszázados házas-
ságukra az egyháznak aranynál becsesebb aranymenyegzői 
áldásában részesüljenek. Valóban szivemelő s tanulságos je-
lenet volt , midőn a tisztes agg házasfelek, miután az egész 
gyülekezet színe előtt szent gyónásukat s áldozásukat példás 
áhitattal bevégezték volna, ősz fürtjeiknek ezüst koszorújá-
val fölékesitve s égő gyertyákat t a r tva , a kézfogás és ama 
fényes aranygyűrűk váltásának jelképe ala t t , melyeket e 
szent czélra mgs. B a j z á t h Mária bárónénk vallásos bőkezű-



ségéből nyertek, házassági hűségüket megújították. Kitűnő 
hitbuzgalmuk , fáradhatlan munkásságuk , békés együttlétük 
elég tanujelei annak, hogy házasságuk igazi keresztény szel-
lemben köttetett meg, s azon az Ur szent félelme folyton le-
begett. De nem is maradtak el az áldások. A hetven éves 
kor, a többnyire kedvező egészség, az öregeket környező 
h a t , s már mind önállásra jutott becsületes gyermek, öröm-
könyei arról kétségtelen bizonyságot tesznek. A megható szer-
tartás lelkipásztori szózat nélkül is verőfénybe helyezte vol-
na az irás mondatát : ,,Ecce sic benedicitur homo , qui timet 
Dominum." Ugyanezért ez ünnepélynek főtényezőjét, a fön-
nevezett aranyházas kegyes bárónét a jó Isten áldja meg. E 
sűrűen fölmerülő aranymenyegzők pedig mind egyházi, mind 
polgári tekintetben hovahamarább bekövetkezendő boldog 
aranykornak előpostái legyenek. S. A. 

LONDON, dec. 15-én 1862. Wiseman bibornok urnák 
pásztori körlevele a lancashirei szegény munkások fölsegé-
lésére az angol protestánsoknál is köztetszésben részesült. A 
,Times' újság, mely, a hol csak szerét tehette, a bibornok urnák 
minden rendeleteit gyanúsította, kárhoztatta, kigúnyolta, ezen 
pásztori levél miatt a bibornok urat dicséri. Invito pectore 
depromta laus , mindég nagybecsű. „A romai bibornok most 
ugy beszélt, mint egy angol, s a hazának igazságot szolgál-
tatott. Ha a bibornok csak hiveit kormányozta, s ezeknek 
érdekei fölött őrködött volna ; ha csak igazságot akart volna 
adni a hazának és polgártársainak; ha magát barátunknak 
mutatta volna, nem látjuk által, miért nem lehetnénk már ezért 
mi is az ő barátjai. De Wiseman bibornok jó szivet is muta-
tott hontársai i ránt , s ez az ő hitfelekezetét és őtet a köz-
véleményben fölötte emeli." Oly r i tka , hogy ezen újság mél-
tányosan szóljon a katholikusokról, miszerént ezen nyilatko 
zatát , mintegy kivételt , méltónak tar tot tuk, hogy följegyez-
zük. Valóban nagy csuda , hogy ezen lapnak szerkesztősége 
is elismeri és bevallja, hogy egy romai bibornok is lehet jó 
hazafi ; csak hogy nevetségessé teszi magát a szerkesztőség, 
mivel mondja, hogy a bibornok ugy tett mint egy angol ! Az 
Isten mentsen meg, hogy egy bibornok kiűzne 500 családot 
lakó-házukból, a mit egy angol hideg vérrel képes tenni, csak 
mivel neki ugy tetszik — A birminghami püspök, Ullathor -
ne , egykor sz. Benedek-rendi szerzetes, körlevelet menesz-
tett liiveihez, a megye szükségeinek fölsegélésére fölhiván a 
hivek adakozó szeretetét. Eme körlevélből tanultuk meg, mily 
vallásos intézetek vannak a megyében már megalapitva, s 
melyek még csak tervben, vagy kezdetben Például a staf-
fordschirrei grófságban . hol a katholikusok igen számosak, 
Bromsgroveban s Straífordban csinos templomok építtettek, 
Stoneben a domonkosiak szerzetes-házukat már fölépítet-
ték : Cavershall Castleban pedig a földes ur kegyeiből tem-
plom és iskola épittetett. Ullathorne püspök ur emliti, hogy 
Worcestershireben a templom nem sokára kész lesz; Kid-
derminsterben telket vásároltak egy kolostor építésére ; Stour-
bridgeben pedig a templom épitése kedvezően halad. Wor-
cesterben irgalmas nénék kórodat nyitottak ; Wartvickshire-
ben egy protestáns templom megvásároltatván kath. tem-
plommá fölszenteltetett; Leamingtonban a templom épül, 
Conventryben a sz. Benedek rendiek kolostort , templomot, 
és iskolát emelnek, s az irgalmas nénék sok leányt oktatnak. 
Pásztori levelének végén igy ir a püspök ur : „nemeseink oly 

sokat fáradoztak a képviselők házában és azon kivül, hogy 
a katholikusok vallásuk gyakorlatában szabadok legyenek, s 
hogy a kath. pap a haldoklók ágyaihoz szabadon vihesse a 
religio vigasztalásait. Sokat tettünk eddig, de még távol va-
gyunk attól, hogy helyzetünket kielégitőnek mondhassuk. —• 
Tait tudor , s londoni püspök ur erősen kifakadó körlevelet 
intézett az állami egyház papjaihoz, dorgálván őket a hitet-
lenségről, mely iratjaikban s beszédeikben nyilatkozik. A 
,Times' kineveti az ily kifakadásokat, mivel, úgymond, sem-
mi eredményük nem volt, nem is lesz. Tait ur követeli, hogy 
minden pap az állami egyház hitformáival ellenkezésben ne 
legyen, mivel ezen állami egyház javadalmait élvezi. Fölszó-
lítja az „Essais et Rewues" iróit, hogy ha kijelentett véle-
ményeiknél maradni akarnak, mondjanak le papi hivataluk-
ról. (Igen ! csak állami hivatal.) A fiatal papok, igy szól Tait 
u r , bölcsebbek akarnak lenni az egyháznál, elbizakodnak, s 
maguk akarják meghatározni, mit kell hinni , és mit nem kell 
hinni. (Hát nem protestansok-e ?) A ,'Tablet' újságban olvas-
suk, hogy a pápai sorsjátékból Angolországban 40,000, Ir-
landban pedig 57,000 jegy kelt el. — Feszülve vár juk, mily 
Ítéletet mond a törvényszék azon szegény irlandiak fölött, 
kiket a csendőrség Birkenheadban elfogott a Garibaldi-féle 
tüntetés alkalmával. Az orangisták voltak a kihívók, a tör-
vényszék valószinüleg azt fogja mondani, hogy az irlandiak 
voltak a verekedésnek szervezői. — A városi hatóságok egész 
Britanniában megujittattak. Dublinban a városi tanácsból ki-
maradt Devitt , igen buzgó katholikus, de megválasztatott 
Sullivan ur, a,Morning Nevvs'-nek, egész Britanniában egyet-
len kath. napi lapnak szerkesztője, ki szintén buzgó katholikus, 
s a pápa ügyét nem csak tollal védte, hanem tettleg is a castel-
fidardoi mezőkön. Corkban, Irland második fővárosában, Ma-
guire u r , képviselő, már ötödik ízben egyhangúlag polgár-
mesternek választatott. —O'Connell szobrára begyült 87,500 
frank. — A dublini kath. egyetem megnyitása az egyetem 
templomában 11 püspök , s száznál több papnak jelenlétében 
történt. Woodlok, az egyetem rectorának megnyitó beszédje 
figyelemre méltó volt. A pápától kapott hatalomnál fogva 
hittudorokká avattattak néhányan. Palmerston még most sem 
tudja, hogy Dublinban kath. egyetem vagyon, habár az egész 
világ tudja. — Petre Emma gyönyörű ajándékot adott egy 
templomnak. Ez egy olajfestmény vol t , mely Szűz Mária 
mennybemenetelét ábrázolja. — Meehán atya, látván, hogy ha 
a Carrigaholt nevü kerületben, vagy egyik katholikus házá-
ban szent misét merne mondani, a prot. földes ur ezen lakót 
azonnal kiűzné', oly módot talált föl, mely a nápolyi vidéken 
aratáskor gyakorlatban van; hogy négykerekűszekerennagy 
láda alakban az oltárt magával hordozza ; kifogatnak a lo-
vak , a láda teteje fölemeltetik, ezen van egy feszület, alól 
van az ol tár , evvel a falu közepén megáll, s 400— 500 hivek 
előtt a szent misét elmondja, ugy hogy a nép közül kiki lát-
ja, mivel a pap a szekeren áll. Ezt teszi Meehán atya kénytelen-
ségből, nehogy a prot. földesúrnak alkalmat adjon, hogy vala-
mely családot a lakástól megfoszszon. Ez a prot. Britanniá-
ban történik , melynek ministerei Spanyolországban , Tosca-
nában a vallás-szabadságot a bibliák kioszthatására hadiha-
jókkal követelik. 

T U R I N , dec. 20-án 1862. Nem szeretjük, nem keres-
sük a botrányokat ; de mikor ezek keresnek föl minket, és ha 
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a helyzetek, és maguknak sokat tulajdonító személyek jel-
lemzésére alkalmasak, fájdalommal is közzé teszszük. Régen 
tudta a világ, hogy Passagliáról el lehet mondani, et intra-
vit diabolus ineum, most újra egy botrányos jelenet adta elő 
magát, mely után lehet mondani, et possedit eum. A szerencsét-
len pap Turinba j ö t t , Cavourhoz szegődött; csatlakozásának 
lett volna valami jelentősége, ha az csupa nyerekedés nem lett 
volna; de Cavour ismerte embereit, a pénzt nem kímélte, 
azért hatalmas volt. Passaglia csak pénzt akart, s ezért hírét, 
nevét eladta. De ez még nem volt elég pénzszomjának oltá-
sára. Paltrinierivel, ki szinte oly apostata pap, mint Passaglia, 
szerződött a ,Mediatore' újságra nézve, hogy Paltrinieri lesz 
a kiadó és tulajdonos. Passaglia pedig a virtuális szerkesztő, de 
ugy, hogy Paltrinieri minden 100 előfizető után Don Carlonak 
fizet 1000 lirát, ha pedig az előfizetők 2000-en fölül lesznek, 
fizet minden 100 előfizető után 1500 lírát Igy tehát Passaglia 
két ezer előfizető után évenként csak 20,000 lirát kapott volna. 
Ily szerződés mellett Passaglia vetekedett Havin , Plée , Be-
dollière a párisi ,Siècle' szerkesztőivel az évi jövedelemre. 
Ez volt tehát a csatlakozás a forradalmi táborhoz, ez volt 
Pius elárultatásának a bére ; egy tanszék a turini egyetem-
nél 3000 lírával, szent Móricz rendje 7000 lírával, s a ,Me-
diatore' szerkesztése 20,000 lírával, összesen évenként 30,000 
líra. Pius nem adhatott annyit , tehát Piusnak Passagliánál 
nem lehetett igaza. — Az egész lélekárulási botrány ugyjö t t 
napfényre, hogy Passaglia nem elégedvén meg a 20,000 lí-
rával, a ,Mediatore' heti lapot napi lappá változtatta , s vá-
sárolván nyomdát, ő maga fogja kiadni. Ezt Passaglia ma-
gától tevé, ugy , hogy Paltrinierinak szót sem szólt, ámbár 
vele szerződésben volt. Paltrinieri ezen méltán megütközött, 
Passagliához többször irt, de Don Carlo nem is válaszolt Az 
egyház kifosztására megbarátkozott két pap annyira jött, 
hogy egymással csak papíron közlekedtek. Midőn tehát Pal-
trienieri semmi választ sem nyerhetett , az egész szerződést 
nyílt levélben a közönség tudomására hozta, hogy kiki lássa, 
miszerént Passaglia szabadelvüsége é3 haza fisága nem más, 
mint pénzkeresés. És hány szabadelvű van ilyen ? Hány sza-
badelvűt számlálhatni, a ki hazafiságáért tőkéket ne köve-
telne? Az egész turini parlament ilyen. Paltrinierínek levele 
vele, melyet az ,Armonia' szerkesztőségéhez nyomtatásban 
megküldött, ez : „Volenti non fit injuria " A szabad sajtó mel-
lett várhatnánk, hogy némely tények elmaradjanak. De nem 
ugy van ; nem a tények maradnak el, de az embereknél a 
szemérem vész el, mivel nem adnak semmit a közönség íté-
letére. A ki mit akar , megkapja, s ez ellen nem panaszkod-
hatik. Az ide csatolt levelet Passagliához egy nemeslelkü 
férfiú vitte. De a mint előre sejtettem, Passaglia erre sem 
adott választ. A jezsuita (már nem az , mivel a rend kizárta 
öt saját kebeléből, itt Paltrinieri pap a jezsuita nevet gúny 
gyanánt használja,) nem akart maga ellen kezembe fegyvert 
adni. De az álnokság ez alkalommal egérfogóba ju to t t , miu-
tán a vádra válaszul adott hallgatás a vádnak elismerése. 
Elég, a közönség Passagliának nemtelen tettéből Ítélhet, mit 
tartson némely megtérésekről a liberalismusra. En Passa-
gliának ezt irtam : „Modena, nov. 7-én 1862. Uram ! önnek ma-
kacs hallgatása előttem biztos jel volt , hogy szavaimnak 
igazságát elismeri, miszerént én az ön nemtelen árulásának 
áldozatja lettem. (Az egyház ellenségei mindég egymást szok-

ták fölfalni.) Minden aggodalmaimtól megmentett egy bará-
tomnak levele, ki képviselő a nemzeti parlamentben, s ki 
testvérével együtt Crubisichhez ment , hogy saját szemeivel 
lássa a köztünk kötött szerződésnek okmányát a ,Mediatore' 
szerkesztése iránt. Akartam meggyőződni, valljon igaz-e, 
hogy uraságod, megtörve szerződésünk minden kötelezett-
ségeit, saját költségén napi lappá változtatott ujságot akar 
kiadni? En önnek minden 100 előfizető után adtam 1000 li-
rát, 2000-en fölül levő minden 100 előfizető után 1500 lirát, 
ez nem látszott önnek nyereségesnek. Mily önzéstelenség ! 
Ime mit ir a nevezett képviselő barátom Crubisichnél tet t 
látogatásának eredményéről : „Önnek tökéletes igaza van 
Ma reggel voltam Crubisichnél, ki mindent elbeszélt, az irást 
megmutatta, de kért, hogy személye a vitán kivül maradjon." 
Önnek részéről tehát az illetéktelenség, az árulás világos, 
sőt mondjuk ki, önnek alávalósága kétségtelen, miután be-
csületszavát sem váltotta be, hogy nyolcz nap alatt vála-
szolni fog. Engemet Modenából ily sanyarú időszakban Tu-
rinba hivni, kivált midőn beteges vagyok, uti költségekbe 
verni, egy heti várakozási időt kérni, azalatt a köztünk kö-
tött szerződés fölbontása előtt másokkal szövetkezni, az álta-
lam megvásárolt nyomdát lefoglalni, s károsításom mellett 
engemet a válasznak megtagadásával gúnyolni ! uram : ez oly 
tény , melynek a becsület szótárában neve nincsen. Én nem 
üldözhetem önt a törvényszék előtt, mivel mi mindent a sze-
mélyes becsület alatt végeztünk, de vannak kiknek Ítéletét 
ki nem kerülheti , s ez a magányos és a közerkölcíiség íté-
lete , ezen fölül még az Isten Ítélete várakozik önre. Biztosí-
tom , hogy ha három nap alatt választ nem kapok , ezen le-
velet az ,Arminia' szerkesztőségéhez beadom, a melyről tu-
dom, hogy saját hasznára fogja fordítani. Ön botrányt akar, 
legyen meg. Paltrinieri Károly." — Az ,Armonia' szerkesz-
tősége kiadta a levelet , nem azér t , hogy ő húzzon belőle 
hasznot, hiszen Don Carlo a becsület teréről régen elvonult, 
őt az ,Armonia' ezen térre nem követheti, de haszna van a 
közönségnek, hogy a jámborok lássák, mily csaló, mily pénz-
leső Passaglia, s mennyire örülhetnek, a kik általa magukat 
elcsábíttatni nem engedték; a kik pedig őt eddig követik, 
habár egyházfosztogatói kárhozatos tervüktől el sem állanak, 
de Passagliát elvetik, vezérüknek többé nem tűr ik , a ki a 
szabadelvüséget csak saját pénzszomjának csillapítására for-
dítja , s a hazafiságból kereskedést üz. Don Carlo várakozik 
az Isten Ítéletére, mely Paltrinierit is társaival, ha meg nem 
térnek, lesújtja; Passagliára pedig már a forradalmi tábor 
megvetése tör , miután a jámborok megvetése régen elérte. 
Talán megtér, ha ad siliquas porcorum fog jutni. 

KONSTANTINÁPOLY, dec 25-én 1862. Végre megje-
lent a régen várt rendelet a kormány részéről a szakadár püs-
pökök zsarolásai ellen, melyeknek áldozatja volt mindég a sze-
gény nép Mennyit szenvedhetett a nem-egyesült nép a püspö-
kök, kivált a patriarcha alatt, elég ha megemlítjük, miszerént 
az állami, és az egyházi adót ő szedte be ; kivetett tehát, a meny-
nyit akart, számot senkinek nem adott, könyveit senkivel nem 
közölte. Az atyai látogatások a patriarcha és a püspökök részé-
ről a városokban és falvakban, a papok- és hiveknél a rettegés-
nek, a sirás- és jajgatásnak napjai voltak, melyekről a község 
egész éven át keserűen emlékezett. Az isteni gondviselésnek 
büntető keze közbejött az ős büszkeség megalázására, hogy a 



kik Péter utódjától parancsot fogadni nem akartak, azok 
most az egyházi ügyekben a pogány töröktől parancsokat fo-
gadni kényszerüljenek ; kik nem engedték, hogy az egyete-
mes egyház határozza meg a püspök és papság, a papság és 
a hivek közötti viszonyokat és kölcsönös tartozásokat, most 
a török rendeletei alá kényszerüljenek fejüket hajtani. Épü-
letes helyzet, midőn a török irgalomból rendelkezik a szaka-
dár egyház benső fegyelméről! Djenazil Akkir 3-án, (nov. 
25-én) a nagyvezir következő rendeletet tétetett közzé, mely 
már minden helységekben olvastatott : „Tekintetbe véve, 
hogy az egyháziakból és világiakból kegyesen kinevezett bi-
zottmány (a küldetés tehát a sultántól) által kidolgozott ja-
vaslatokat a császári kormány magáévá tette ; látván , hogy 
ezen javaslatban meg van határozva, mennyit vehetnek a 
a patriarcha és hatósága alá tartozó püspökök évenként az 
egyházi szükségletekre az ő híveiktől, — többet szedni joguk 
nem lesz; rendeltetik tehát, hogy lia a püspökök, a patriar-
cha körutat tesznek, a községeken semmi követeléseket nem 
tehetnek, semmi ajándékokat einem fogadhatnak a hivektől, 
vagy papjaiktól; jövő 1863-ik évben tehát az uj rend minde-
nütt behozatik, s a görögök igyekezzenek tartozásaikat a 
múltra minél előbb lefizetni, hogy 1863-iktól minden ily kö-
vetelésekről menten maradjanak. Ezen rendelet minden köz-
ségben köztudomásra hozatik." — Alig lesz ezen rendelet-
nek valami foganatja, de mégis igen szép vonás a szakadár 
egyház történetében. Az egyesült és nem-egyesült egyház kö-
zött az a különbség van Keleten, hogy a kath. püspökök sem-
mit-sem szednek a hivektől, sőt adnak a liiveknek, többnyi-
re a hivek adóját is a püspökök fizetik ; a szakadár egyház 
hiveit pedig a török kénytelen a püspökök ellen védeni, ne-
hogy mindenükből kifosztassanak. 

VEGYESEK. 
P E S T , febr. 3-án. Bibornok-herczeg-primás ő emtjaaz 

érsek-ujvári templomot, melyet egykor Pázmány Péter emelt, 
nagyobbitni szándékozik. Lippert József épitőmester e végből 
már a hely szinére utazott. (P. H.) 

— A „Pesti Hirnök" 29-ik számában igen megdicsérte 
szerkesztésünket. Köszönjük ; de figyelmeztetjük, hogy ilyesmi 
által igen könnyen elvesztheti kegyét egy bizonyos urnák, ki-
nek épen nem tetszik szerkesztésünk alatt a „Religio" ; de 
kinek mi is legkevesbbé igyekszünk tetszeni. 

— Székesfehérvárott febr. 19-én a basilika ásatási költ-
ségeinek fedezésére ünnepélyes szini előadás rendeztetik. 
Szinre kerül Dobsa „Sz. István"-ja. (P. H ) Ez valóságos 
megbecstelenitése lesz a sz. király emlékének ; valóban kí-
vánatos volna az apostoli király hitbuzgó tényeinek ezen ki-
választott szinhelyet ily színdarabtól megkimélni ! 

— Dupanloup jan. 11-én székes-egyházában 14,340 
frankot gyűjtött a szent-atya részére ; Havin, a ,Siècle' igaz-
gatója, csak 1200 frkról értesité olvasóit; minek következté-
ben Dupanloup fölszólitá őt az igazi összeg közlésére. Ha-
vin ezt megtevé, egyszersmind levelet intézett a főpásztor-
hoz, hogy hasonló erélyt fejtsen ki a roueni nyomorgó test-
vérek fölsegélésére czélzó gyűjtésben is. A püspök válaszolá, 
hogy ugyanazon keresztény szeretet, mely a szűkölködő test-
vérek gyámolyitását sürgeti, kivánja a szorongatott atyának 
segélyezését is; és a mely szeretet ebben oly bőkezű volt, 
hasonló nagylelkűséget fog kifejteni a testvérek nyomorának 

enyhítésében is. A ,Siècle' a Péterfillérek e nagy összegét 
annál kajánabb szemmel tekinti, mivel, mint mondja, a pápa 
aVaticanban királyi bőségében van mindennek. A püspök Ha-
vin urnák válaszolta, hogy a pápának asztala és szoba-kész-
lete egyszerüebb , mint bár melyik közpolgáré , s hogy a va-
ticani kincsek a szegényeknek kincsei ; mire Havin csak szem-
rehányásokkal felelt, hogy a püspök a szabadelvűeket min-
dég megtámadja. A vita Havin ur kárával végződött. 0 akarta. 

— Romában szláv-collegium alapittatik, melynek czélja 
a szláv népfaj minden nemzetségéből növendékeket és áldo-
zárokat képezni missioi hivatalra, kik czélul tűznék ki ma-
guknak a szakadárokat a kath. egységre tériteni. IX. Pius 
atyai szive igen sokat foglalkozik a keleti egyház sorsával, 
és szeretné szeretetteljes kebléhez szoritani azokat, kiket 
csak néhány főpap nagyravágyása szakított el a kath. egy-
háztól. A libanoni maroniták collegiuma is visszaállittatik, az 
antoniták kolostora a patriarcha által küldött növendékek 
számára szereltetett föl. 

— A sz. Mihályról czimzett bécsi társulat gyűlésének 
alkalmával a bécsi bibornok-érsek velős beszédet tartott az 
egyházi állam keletkeztéről, kifejlődése- és szükségességéről ; 
a beszédet a ,P. H.' egész terjedelmében közié; utána gróf 
Fries Móricz szónokolt mély vallásosságot tanusitó lelke-
sedéssel. 

— Többször föl volt emlitve a mainzi irgalmas-nénikék 
elleni agyarkodás. Az illető főpásztor szigorú vizsgát rendelt 
el a vád minden pontjaira nézve, de semmi sem bizonyult a 
rágalmazottakra. Minek következtében a főpásztor körleve-
let bocsátott ki Mainz városának és megyének lakosaihoz, 
melyben méltóan megbélyegzi a rágalmazók szemtelenségét, 
és megtorolja a vádakat, melyek különösen a következő czi-
mü könyvben voltak olvashatók : „Schwester Adolphe oder 
die Geheimnisse der inneren Verwaltung des bürgerl. In-
validenhauses in Mainz unter Leitung der barmherzigen 
Schwestern." 

— Verhaegen halálos ágyán pisztolyait hozatta el ma-
gának , és gyermekeinek mondá, hogy azonnal agyonlövi 
magát, ha haláltusájakor szentelt gyertyát merészelnek gyúj-
tani ; ily terrorizálás által tartá magától távol a vallás minden 
szertartását. Grün ezt igen dicséri és mondja, hogy Verhae-
gen ez által „tisztán emberi halált erőszakolt ki magának." 
Kőmivesi szokás szerént sirja egészen egyenlővé tapostatott 
a többi földdel, hogy nyomára senki se akadjon. — Nem is 
érdemes emlékre keresztények közt az igy meghaló ember ! 

— A lapokba n már többször fölemlített , ,Szózat , hazánk katho-
likusaihoz ; különösen kath. clerusához'' czimü röpirat is szabad forga-
lomnak van már átadva. Főtárgyát képezi a kath. sajtó megalapítása és 
szilárdítása. A , ,Religio"-nak csapott bókok után ezen folyóiratra nézve 
véleménye a következő : „Igénytelen nézetünk tehát az , hogy az e so-
rokban ervezett (tervezett ?) katolikus közlöny valóban megalapiltat-
nék, változtatná meg a „Rel ig io" eddigi irányát , a mennyiben a politi-
káról némileg lemondva , inkább katolikus egyházi tudományos folyó-
irat alakját venné föl, minőt irodalmunk eddig úgyis nélkülözni kényte-
len, és minőt a külföld többet bir ; irányul a jeles „Katol ik"-ot vévén 
föl." Az eszmétől , mely szerént egy , minden tekintetben jeles politiko-
egyházi napilap létesüljön, a „Rel ig io" szerkesztője nem idegen, sőt tán 
az eszme is tőle van kölcsönözve ; azonban annak valósításához, a mos-
tani egyházi lappal fölhagyva csak akkor járulna, ha bizonyossá tétet-
nék, hogy a megindítandó lapban az egyházi rész kellőleg fogna képvi-
selve lenni , és az egyház szelleme szerénti politikai rész is oly kezekbe 
jutna, melyeket szilárd kath. érzületen kiviil jeles publicistái capacitás 
is igazgatna. A mi a „Rel ig io" mostani politizálásáról mondatik, inkább 
mosolyra indit , mint komoly válaszra ; a „Re l ig io" havi szemléjében 
majdnem egyedül az olasz kérdés képviseltetik , melyet mi nem tartunk 
tisztán politikainak, és melyhez minden kath. lap, még a „Katholik" is 
hozzászólt; ily összehasonlítást látva , majdnem azon gondolat támad 
bennünk, hogy a t. iró vagy a „Rel ig io"-t , vagy a „Katholik"-ot nem 
kisérte kellő figyelemmel. Annak idejében tán majd bővebben. 

S i s s o v i e s J-nak : A hőgyészi postáról önnek nevére kétszer ér-
kezett előfizetés ; S a in u neve alatt pedig nem ; a rendelés megtétetett. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁX JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle. II. — A balásfalvi érseki 
káptalan 1862-ki aug. 18-án történt beigtatásának ünnepé-
lye. (Folyt.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Havi szcinlc. 
IL 

Az újévi rövid választ a francziák császárjának 
hosszabb beszédje pótolta, midőn jan. 12-én a tör-
vényhozó testület ez évi üléseit a Louvre-palotában 
megnyitotta. A beszéd tömött volt, minden színezetű 
lapoknak, még a csatornán túl is, tetszett; a császári 
irály és szólam-szerkezet mindenkire kedvesen hatott. 

Mi távol voltunk, távol vagyunk; a beszéd tar-
talmáról , az ezt követő hivatalos ügy-előadásról, s a 
sárga könyvben közzé tett 151 sürgönyről nyugod-
tan szólhatunk, quatenus expositio ita nescientibus 
fiat cognita, ut tarnen scientibus non sit onerosa. 

A császár történeti szemlét tartott , mivel szán-
dékozott — semmit se mondani. E mü-lépés szokott 
dolog-. A nehéz tárgyakon könnyen átillan, az ellen-
téteket csak hegyein érinti. „Fölszabadítottam Italiát 
a nélkül, hogy a forradalommal szövetkeztem volna; 
védtem Piemontot a nélkül, hogy a szent-atyát ma-
gára hagytam volna; háborúra keltem Austriával a 
nélkül, hogy a háború idején kivül a barátságot föl-
adtam volna; szabadságot adtam Francziaországnak 
a nélkül, hogy a hatalmat kezemből kieresztettem 
volna." A sok ,a nélkül' a tüzet és vizet, az édest és 
keserűt egy lehelettel adja , ehhez is már szokva va-
gyunk ; a sorozat még továbbra folyhatott volna, pél-
dául: „védtem a szent-atyát a nélkül, hogy megvéd-
tem volna; védtem a syriai keresztényeket a nélkül, 
hogy biztosítottam volna" stb. Maradunk a mondot-
taknál, nehogy a gyanúsítások mezejére lépni lát-
szassunk. Fölhagyva ez alkalommal az elfeledett, a 
megvetett, vagy megtámadott társadalmi s állami 
elvek fejtegetéseivel, száraz tényekre szorítkozunk, 
quorum nomen legio. 

Ellentéteken futott le a császári beszéd, ezeknek 
történelmi megértésére Napoléon császárban szemhe-
gyen kell tartani a fejedelmet és a régi carbonaro-t, 

midőn Forlinál csatában állott. Él-e a carbonaro, nem 
tudjuk, de hogy megszűnt volna, sehol nem olvas-
tuk; tehát a tényekből kell sejtenünk. Tegyük föl fölté-
telesen : ezt a tudomány megengedi, Galileiben is fé-
nyes sikerrel dicséri. Ezen ellentét minden történeti el-
lentéteknek szülője, a rejtélynek kulcsa lesz. Szól a feje-
delem, szól a carbonaro ; cselekszik az egyik, cselekszik 
a másik; a fejedelem saját irányában és érdekében, a 
carbonaro is a maga hangján és saját malmára. I ly 
lelki helyzetből szükségképen ellentétek ömölnek, s 
az ellentétek szükségképen ily lelki helyzetet föl-
tételeznek , mivel a fejedelem gyűlöli a carbonaro-t, 
a carbonaro gyűlöli a fejedelmet; egyik is követeli 
a magáét, a másik is; küzdenek, a küzdés a l a t t a 
hallgatás és az elzárkózás fog szerepelni ; szól az egyik 
ma, szól a másik holnap, lesz rögtöni ellenmondás, 
mely mindenkit meglep ; szól az egyik, a szónak ér-
telmét elcseni, fölcseréli, az ellenkezőre fordítja a 
másik ; például a castelfidardoi nap előtt táviratozott 
sürgönynek „serait forcé de s'y opposer" szavait; igér 
az egyik , a másik akadályozza a teljesitést; jó bará-
tod az egyik, ellenséged a másik ; játszol az egyikkel 
az asztalon, kijátszik téged a másik az asztal alatt; 
találkozol az egyikkel a tündéri csarnokban, találko-
zol a másikkal a plombiersi fürdőben; tégedet ke-
gyesen fogad az egyik , ellenségedet kegyesen fo-
gadja a másik; ügyedet előadhatod, a császár szóta-
lan meghallgat, hangtalan elfordul, nem szólhat rög-
tön a fejedelem, mivel nem tudja, mit fog ellenvetni 
a carbonaro; soha sem tudod, mikép áll dolgod, utó-
gondolatokra biztosan számolj, az ellenkezőn föl ne 
indulj, csalódásaidon ne búsulj; ha a fejedelem a car-
bonaro-t, vagy a carbonaro a fejedelmet szurony alatt 
tar t ja , például a pápai fejedelemségben, hol sem 
egyik , sem másik soha nem engedhet, mivel a szeg-
zett szuronyba rohanna, határozatot ne vár j , a ha-
lasztáson ne idegenkedjél, a tárgy eldöntéséről előre 
mondj le; várj türelmesen, nem melyik enged, de 
melyik öli meg a másikat; az események, vagy in-
kább az isteni gondviselés fölsegíti az egyiket , vagy 
győzni engedi a másikat. 
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Valeat, quantum demonstratio probat. Használ-
ja e kulcsot kiki a történeti rej télyek, az erkölcsi és 
jeliemi ellentétek fölnyitására, csak mintha a pápa-
ság sorsa az egy kebelben küszködő Ormuzd és Ari-
mán viadalától függne, ne gondolja. „Mily hatalom 
van e világon, mint a szent-atyáé, mely a jelennek 
csapásait a jövőtől kárpótoltatni oly biztosan vár-
hat ja?" J) A császár kormánya védi a pápaságot, s a 
védett erősebb a védőnél, ez maga elismeri, vallja a 
pápaság jövőjét, s jövőjének diadalait. A pápaság sor-
sa nincs kötve egy ember életéhez, nem függ annak 
akaratjától; a pápaság sorsát védi, qui potens est, et 
sanctum .nomen ejus; a bizanti császárság üldözései-
től, az ő hittanárságos beavatkozásaitól kezdve a pá-
pa függetlensége társadalmi szükség, a polgárok 
lelkismeretének az állami hatalom ellen, az emberi 
nemességnek, hogy a hit dolgában egyedül az isteni 
tekintélynek, melyet a pápában fölismer, hódoljon, 
biztositéka. Napoléon császár a pápai ügyben szemé-
lyesen közönyös lehet; de mint fejedelem, mint Na-
poléon, mint a franczia nemzetnek feje közönyös nem 
lehet. Ö forradalomból került elő, népszavazatból 
született; de már fejedelem, a fejedelemség elvét, 
mely Victoria, Vilmos királyból, Sándor és Azis 
császárból a pápai fejedelemségben leli erkölcsi súly-
j á t , föl nem adhatja. Mint Napoléon, szükségképen 
I. Napoléonnak, ki az egyházat elvett jogaiba vissza-
helyezte, concordatumot kötött, s VII. Pius elleni 
viseletét legnagyobb hibájának vallotta, természetes 
folytatója. Ha IV. Henrikből a houguenotte-t szám-
űzte a franczia kath. király, III. Napoléonban is a 
democratának csendet parancsol a politikus, a carbo-
naro-t visszatartja a fejedelem. A Bonaparte-család 
kezdete óta a pápaság védelmében lett hires, ezen 
védelem által jutott a trónra; kivánjanak tőle az ösz-
szeesküvő secták bár mit , de öngyilkolást ne köve-
teljenek tőle, mivel ettől a természet irtózik. Fran-
cziaország elveszté a romai császárság czimét, de 
igyekezett folytatni annak tisztét; ezen nemzetnek, 
ezen családnak hagyományos dicsősége a pápaság, a 
kath. egyház védelme; világhatalmának ez az éltető 
lelke. I. Napoléon császári czimet vett íol, Nagy-Ká-
rolyra tekintve; letétette I.Ferenczczel az 1000 évek 
dicsőségeivel ékes czimet, hogy Nagy-Károly utódja 
lehessen, az egyház és az állam közötti szövetséget 
kimondta, s az austerliczi csatából hazatérő sereg üd-
vözölte a romai császárok utódját, az uj romai király-
nak atyját. A történeti hagyományok iránt közönyö-

' ) Drouyn de Lhuys Lallemand ügyvivöhez Romában. 
Par i s , oct. 16. 1862. Journ. de Brüx. 17. sz. jan. 17. 1863. 

sek lehetnek a Palais-royal emberei, de nem lesz kö-
zönyös a nemzet, hol a nemzetiség a pápai fejedelem-
ség s az egyház védelmében oly nagygyá fejlődött. 
Proudhon legszélsőbb democrata, a pápaságnak sem-
miképen se barátja, mégis a pápai fejedelemség föl-
adását, Italia egységesítésének megszilárdítását Fran-
cziaországra nézve nemzet-elleni bűnnek nyilatkoz-
tatja Latin faj a franczia, azon faj az olasz is; egy 
fajból született két nemzet legveszélyesebb vetély-
társ, minden alkalomnál biztos ellenség. Austria és Po-
roszország II. Fridrik óta példát ad. Ezt a francziák tud-
ják. Hol egy a faj, ott az érdek is egy szokott lenni ; egy 
érdek szüli a nemzetek legvérengzőbb harczait; a 30 
éves háború után a keleti kérdés a példa, hol a hatal-
mak érdeke öszpontosul, egymást kizárja, mivel mit 
egyikbir ,nem birhatjaamásik; bii jatehát veszekedési 
kegyelemből az ötnek érdeke iránt érdektelen hatodik. 

A személyben harczra kelt ellentétes elven kí-
vül , melynek ,fejedelem' és ,carbonaro' nevet fölté-
tesen adtunk, más nézetek is szülhetnek ellentétet. 
Lehet, hogy utódjának sorsa könnyebb, kezei szaba-
dabbak, halántékai a kath. világ hálájából fűzött ko-
szorúval tündöklőbbek lesznek; de III. Napoléon nap-
jai nehezek, mise j t jük , a tetteken lát juk, (,sufficit 
diei malitia sua',) a szent-atyával mondjuk: „ 0 szent-
sége legmélyebb háláját nyilvánitá a császárnak azon 
védelemért, melyet a császár az egyháznak és a pá-
pának adott az ellenség erőködései ellen. A szent-atya 
hozzátevé: ismerem jól a nehézségeket, bármiben 
álljanak, melyek Francziaországot ezen nemes és 
nagylelkű küldetésben környezik; s ez uj indok, hogy 
a császár iránt kétszeresen háladatos legyek" 2). Szol-
gáljanak fölvilágositásul a megnyitó beszédek egy-
másnak. 

1858-ki jan. 18-án, a Pelletier-utcza jan. 14-ki 
merénye után a törvényhozó testületet e szavakkal 
nyitá meg: „E merény tanúságot ad. A gyilok a pár-
tok tehetetlenségének bizonyítéka; a gyilkosság, ha 
sikerült is, soha elő nem segítette azoknak ügyét, 
kik a gyilkosnak kezét fölfegyverezték. Az Isten 
megengedi néha az igaznak halálát, de győzelemre 
nem jut tat ja a bűnnek ügyét." — Orsini levele a csá-
szárhoz a ,Moniteur'-ben megjelenik, másik levele a 
turini kormánylapba fölvétetik, 3) a császár 1859-ki 
febr. 8-án igy nyitja meg a kamarákat: „Piemonthoz 

1) La fédération et l'unité en Italie. Proudhon. Bru-
xelles, 1862. 

2) De la Tour d'Auvergne sürgönye 1862. dec. 16-ról 
Drouyn de L'huyshoz. Journ. de Bruxelles 18. sz. jan. 18. 1863. 

3) Grazetta ufT. Piemontese 77. sz. mart. 31. 1858. 



közeledtem, mely velem volt a (krimiai) háborúban, 
s politikámhoz oly hűséges a békében. A házasság 
szorosabbra fűzte a két ország érdekeit. Italiának ál-
lapota ijeszti a diplomatiát; én szilárd maradok a jog-
ban, az igazságban, a nemzeti becsületben. Franczia-
országnak ott az érdeke, hol győzelemre kell fólse-
giteni egy igazságos és polgáriasitó ügyet." A két 
beszéd között a plombiersi találkozás volt, a carbo-
naro könnyebb teherrel futott. — Megtörtént a négy 
ütközet, megnyeretett a két csata, 1859-ki jul. 12-én 
vallegioi főhadiszállásáról igy szólt: „Italiának min-
den államait a szent-atya elnöklete alatt szövetség 
fogja egy családba fűzni." Ily értelemben szólt azon 
évi jul. 19-én , midőn az államtanács üdvözletét a 
saint-cloudi palotában fogadta. — A forradalom Cavour 
vezetése alatt sorban nyelte a tartományokat, Napo-
léon 1860-ki mart. 1-én igy szólt: „Nem követhetem 
a sardiniai királyt oly politikában, mely a félsziget 
államait elnyeli. A fölzendült pápai államban leg 
alább a világi fejedelemség elvét megmentettem." — 
1861 -ki febr. 4-én már sajnálkozott, „hogy előre alig 
látható események Italiának zilált helyzetét mindin-
kább zavarják", távol akar maradni, „meghagyva vé-
delmét ott,hol az igaz ügy segitségiil hivta."— 1862-
ki jan. 27-én: „Elismertem Italia országát, hogy ro-
konszenves és érdektelen tanácsaimmal kiegyeztes-
sem a két ügyet , melynek összekoczczanása zavarja 
mindenütt a lelkeket és a lelkismereteket." A ki-
egyeztetési tanácsokat vitte Romába La Valette, Tu-
rinba Sartiges. —Ezen öt megnyitási beszéd után jön a 
hatodik folyó évi jan. 12-én: „Fegyvereink védel-
mezték Italiának függetlenségét a nélkül, hogy a 
forradalommal szövetkeztem volna; a nélkül, hogy a 
szent-atyát magára hagytam volna, kinek védelmére 
becsületünk s régi tartozásaink köteleztek" '). 

Ezeket a fejedelem mondta, de mily munkás 
volt a kebelben a fejedelem mellett ülő earbonaro, 
hogy „az igazságos ügyet", „a jogban, a nemzeti be-
csületbeni maradást" a piemonti csatolásokra értse és 
alkalmazza, melyet a józan ész a pápaságra értett. A 
earbonaro háborúra vitte Napoléont: a fejedelem a 
pápa államainak ép föntartását igérte ; a earbonaro 
föladta Bolognát, Umbriát: a fejedelem „legalább a 
pápai fejedelemség eszméjét mentette"; a earbonaro 
elismerte, a porosz s muszka udvarral elismertette 
Italiát: a fejedelem egyezkedést tervezett; a carbo-

') „Nos armes ont défendu l'indépendance de l'Italie 
sans pactiser avec la révolution , sans abandonner le Saint-
Père , que notre honneur et nos engagements passés nous 
obligeaient de soutenir." (Monde 12. sz. jan. 13. 1863.) 

naro interveniált 1859-ki jul. 11-ig, a non-interven-
tiot kimondta az után: a fejedelem legalább tettleg 
Romában tartotta őrseregét; a earbonaro iratja: „az 
elveszett pápai államok visszaterelésére hasznos esz-
közök között a fegyvert nem akarjuk": a fejedelem 
sz. Péter örökségét minden áron biztositja. Mindenütt, 
mit az egyik mond, a másik a szónak értelmét, mint 
a méhet a köpüben, megfojtja, vagy nyulékonyságát 
az aranyszálnál nagyobbra növeszti; mit az egyik 
tesz, a másik rontja; mit tenni akar , akadályozza; a 
véglettől egymást visszatartja, egymást ellensú-
lyozza, kijátsza, tehetetlenné, a lelkismeret és jellem-
egységet a világ Ítélete előtt lehetetlenné teszi. 

,Védtem Italia függetlenségét a nélkül, hogy a 
f o r r a d a l o m m a l s z ö v e t k e z t e m volna.'Cavour-
ral Plombiersben szövetkezett, ezt kiki beszéli. A léi-
sziget siralmas eseményei, s a következő kedvességek 
Piémont iránt itt veszik eredetüket. Szövetkezett Cial-
dinivel s Farinivel Chamberyben, szövetségben van az 
egységes Italiával. S ki volt Cavour? ki Farini és Ita-
lia? Cavour magát 1861-ben tiz-éves conspiratornak 
vallotta; Marco Minghetti 1860-ki jun. 27-én mondá: 
„mindnyájan forradalmárok vagyunk, s első közöttünk 
Cavour"; J) Farini, ma ministerelnök, azon évi jun. 29-
kén : „itt mindnyájan, ugy szólva mindnyájan forradal-
márok vagyunk". 2) Pepoli 1862-ki nov. 22-én mondá, 
hogyBologna föllázitására az engedelmet, sa forrada-
lom biztosságára az Ígéretet császári nagybátyjától kap-
ta 3). Cialdininek mondá a császár: „menjen, s tegyen 
sebesen, szabadítson meg a kellemetlen La Moricière-
től", s Thouvenel az 1860. oct. 18-ki sürgönyben bi-
zonyítja, hogy „a császár nem rosszalta a betörést 
Umbriába, de föltette, hogy a szent-atya fejedelem-
sége fön lesz tartva." Mikor Cialdini Anconába érke-
zett, a franczia consul Cialdinit Anconától az appo-
ser' sürgönynyel tiltotta; Cialdini reá büszkén vála-
szolt: „én jobban ismerem a császár szándékait" 
Ha mindezt elfelejtjük, de bajunkra feledni nem tud-
juk , „a nélkül hogy a forradalommal szövetkeztem 
volna" teljes értelemben vennők, de a earbonaro elvre 
emlékezve, a , fo r r ad a l o m ' alatt csak Mazzinit ér-
teni kényszerülünk. Azonban Mazzíni szövetkezett Ca-
vourral, Cavour Napoleon császárral, az aequatio köny-
nyiti az olvasó eszét a szavak értésében, s a történeti 
visszapillantás Ítészeiében. Cavour Mazzinit megelőzte, 

!) Atti ulF. del pari. n. 108. p 421. col. 3. 
U. o n. 112. p. 438. col. 1. 

3) U. o. 1862. n. 906. p. 3523. 
4) Connosciamo meglio di voi le intenzioni deli' impe-

ratore. 
U* 
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miként Jacini mai közmunka-minister mondja , a monarchia 
számára Romát lezálogolta *). Nem személy a forradalom, 
hanem elv; ez pedig a már negyedszer megujult kormányt 
vezeti Tur inban , melynek a francziák császárja szövetségese 
és ura. Midőn a sorozatból kiesett caesar 1862-ki febr. 22-én 
a franczia államtanács ülésében gyújtogató beszédje elején 
mondotta : „En védem a forradalmat ; a császárság a forra-
dalom jól értet t elveinek alkalmazása" ; Billault nem tagadta , 
sőt erősité : „Igaz! a császári kormány a forradalomból került 
k i , ő a forradalomnak te r jesz tő je , vezetője, mérséklője" a). 
És most nekünk kell hinnünk, hogy Parisban a forradalom-
mal nem szövetkeztek ! 

„Régi tartozásaink és becsületünk köteleztek a pápa 
védelmére." Az Ígéretek megté te t tek , ezekből tartozások, 
kötelezettségek születtek. „Nem zavarokat idézni, nem a 
szent-atya fejedelemségét megingatni lépek Italiába", igy 
szólt a császár 1859-ki május 3-án. „A császár aka r j a , hogy 
az egyháznak feje minden fejedelmi jogaiban sértetlenül ma-
radjon", igy szólt a közoktatási minister a püspökökhez. Le-
mérecier 1859-ki april 31-én kérdést te t t a kormányhoz, vall-
jon a pápai államok minden eshetőségek között is (quoiqu' i l 
arrive) sértetlenül maradandnak-e ? Baroche válaszolt : „e 
pontra nézve nincs kétség." Ily hatalmas császárnak ily ün-
nepélyes Ígéreteinek beváltása valóban személyes és nem-
zeti becsület dolga. „Minden fejedelmi jogai", „minden es-
hetőség között", „e pontra nézve nincs kétség", „nem gyen-
gíteni a pápa fejedelemségét" oly szolgai kormány irányá-
ban , mint a tur in i , hol a császári beszédnek egy „ai" szó-
tag ján rágódnak , s ma is égre-földre hálát , hűsége t , enge-
delmességet fogadnak , minden nehézség nélkül érvényesít-
het ték volna. Parisban az asztalra csak egyet koczczantsanak, 
Turinban a békák mind hallgatnak. Jacini fönidézett röp-
iratából Ítélve, Romáról a lemondásra készülnek. Ha ily en-
gedelmességet tudnak parancsolni a piemonti conspirationak 
a legfőbb dologban, tudtak volna parancsolni a kisebben ; ha 
tudják letiltani Romáról, tudták volna, s tudnák ma is letiltani 
Umbriáról és Bolognáról, csak akarják. Az igéret, a kötelezett-
s ég : „a pápát minden fejedelmi jogaiban", „bár mi tör ténjék" , 
„föntartani", ma csak sz. Péter örökségére szorítkozik. A pápá-
nak minden biztosságot Ígértek, mégis majdnem mindent vesz-
t e t t ; Piemontot mindég fenyegették, majdnem mindent nyert : 
most Piémont ötször nagyobb, a pápai birtok ötször kisebb ; 
Piémont tetőig fegyverkezve, a szent-atya pénztelen, s 
Drouyn szavai szerént „teljesen védtelen" 3). A tény mégis 

*) 11 conte di Cavour toise al programma repiiblicano l'ultima 
grande idea, e proclamö Koma capitale d'Italia, ipotecando la cittó eterna 
a beneficio del principio monarcliico. Jacini , La questione Komana al 
principio del 1883. Milano dalia tipogr. Vallardi p. 47. 

2) Je tiens à défendre la révolution. A mes yeux l'établissement 
de l'empire n' a sa raison d'être que dans l'application bien entendu des 
principes de la révolution. Napoléon. — Oui , le gouvernement est issu 
de la révolution , mais il en est tout à la fois le propagateur , le direc-
teur, et le modérateur. (Très bien ! très bien!) Billault. Monde 54. sz. 
24. febr. 1862. — Cabella követ 18(50. jun. 28-án mondá : „Napoleone 
III. si è posto alla testa délia revoluzione europea ; lo dice , lo fa dire 
ogni giorno negli scritti suoi , e de'suoi fida/i." Atti uff. n. 112. p. 430. 
col. 1. 

•) Plus que jamais un pouvoir désarmé. Drouyn Cadore londoni 
követhez 25. nov. 1862. 

igaz, mit Antonelli mondott : 1) h o g y h a a pápa Romában 
van , azt egyedül a császárnak köszönhetni. 

A sárga könyvből e tényeket pontozzuk : a) méltányos 
egyezkedés a mikor akkor; b) a pápa minden fejedelmi jo-
gai elismertetnek, csakhogy az elvesztett tartományok fegy-
verrel vissza nem tereltetnek ; c) sz. Péter örökségére, melyre 
egyedül szorítkozzék a pápa , különös biztosítás adatik ; d) a 
pápai államok a kath. világ tulajdona ; 2) e) az őrsereg sem-
mikép sem hivatik haza; a) f) a pápa leginkább oly fejede-
lem, ki a jövőre támaszkodhatik ; 4) g) a pápai kormány vi-
selete a nápolyi haramiaságra nézve kifogás nélküli, de ha 
akarná is azokat segíteni, teljes lehetetlen volna ; 5) h) a pápai 
kormány minden reformot életbe kezd lépte tni , néha olya-
sokat javasolnak neki, a mi már régen be van hozva, kevesen 
ismerik a romai beligazgatást , innen a balvélemények; csu-
dálkozhatni , hogy a pápai kormány oly nagyszerű javításo-
kat hoz b e , még sem hirdeti külföldön, e szerénység meg-
lepő ; 6) i) Odo Russell a szent-atya t réfá já t komolyan vette, 
Russell Jánost nevetségessé tette; 7) k) II. Ferencz eltávozását 
a franczia kormány kivánja, de nem kényszeriti; 8)1) a turini 
kormány semmit sem fog tenni a franczia kormány nélkül, 
annál kevesbbé ellene, s elismeri, hogy a kiegyezkedés előtt 
az őrsereg haza nem hivathatik ; 9) m) Rattazzi és Farini 
kormánya között csak az a különbség, hogy ez nem fogja 
Romát követelve sürge tn i , a jelen kormány tehát időnye-
rés; 10) n) a franczia kormány csak egyet kiván: hogy se 
Romában, se Turinban változhatatlan határozatot , mely a 
kiegyezkedést lehetetlenné t enné , ne e j tsenek; n ) o) Paso-
lini t i l takozik, hogy ő részéről a „non possumus" elvet nem 
t a r t j a ; p) ezután is egyezkedést keresnek. 

Ily történeti szemle a császári beszéd; a más , történeti 
kövekből összerakott szemlének anyaga és alkalma, Pius di-
csőségének minden ponton tanúbizonysága. 

A balásfalvi érseki káptalau 
1862-ki aug. 18-án történt beigtatásának ünnepélye. 

(Folytatás.) 

Hálás köszönet kegyes atyánk-, nagyméltóságodnak is, 
ki valamint a régi gyula-fehérvári érsekség visszaállításában, 
ugy az érseki káptalan .kiegészítése- és dotatiojában fárad-
hatlan szorgalommal munkás voltál, és annak mostani fényét 
megszerezted. Azért mi is elismerésében e nagy jótétemény- t 
nek fogad juk , hogy nagyméltóságod alárendelt segédei le-
szünk mindenben, mi e szélesen ki ter jedt megye kormányzá-
sához tartozik, mely több versenyező hitvallások közé bonyo-

') Il est certain, a ajoute le cardinal, que c'est à la protection de 
la France , que la Saint-Père doit être encore â Roma. D e la Tour 
1862-ki dec. 12-én Diouynhez. 

2 ) Drouyn Lallemandhoz 1862. oct. 31. 

' ) Drouyn Cadorehez 1862. nov. 25. 
4) Drouyn Lallemandhoz 1862. oct 31. 
5 ) La Tour Drouynhez 1862. dec. 27. 
•) La Tour Diouynhez 1862. dec. 16. 
7 ) La Tour Drouynhez 1862. dec. 27. 
8 ) Drouyn La Tourhoz 1863. jan. 1. 
9) Sartiges Drouynhez 1862. dec. 10. 

1U) Sartiges Drouynhez 1862. dec. 25. 
" ) Drouyn Sartigeshez 1862. dec. 26. 



l i tva, azonkívül is rendetlen és elhagyott állapotban levén, 
kormányzását is terhessebbé teszi. S ebben annál inkább nyuj-
tandjuk illő segítségünket, minél ismeretesb a megye kor-
mányzásának nehézsége. Mert ha nagyméltóságod elődjei és 
nagyméltóságod minden erélylyel munkálkodtak is a megye 
sorsának javításán , mégis ezerével maradt a javitni-való fo-
gyatkozás. Ha nézzük az iskolákat, alig találunk itt-ott 
egye t , és ezek sincsenek eléggé képesitett tanítókkal, sem 
elegendő fizetéssel ellátva. A községek legnagyobb része nem 
is álmodik gyermekeinek miveléséről. Ha nézzük a papságot, 
ezt nyomorban és szegénységben találjuk, miből következik, 
hogy fájdalommal tapasztaljuk, miszerént a papok, kevés 
kivétellel, nem teljesitik kötelességüket, a népet nem tanít-
ják a khitre , Isten s felebarát iránti kötelességeikre , még 
azokat sem véve k i , kikre nagy figyelem fordittatik a pap-
növeldében. Ebből szükségképen a népnek vaksága s minden 
sajnálatra méltó erkölcstelenedése következik. — A fegye-
lem a clerusban és népben egészen el van hanyagolva — 
az isteni-tisztelet csak látszatra, minden kegyelet és áhitat 
nélkül végeztetik , mi által az indifferentismus a clerust is 
elfogta. Templomaink nagyobb része nyomorult helyzetben 
van a falukon, mert senki sem utasitja a népet , hogy az Ur-
nák házait épitse és ékesitse. Az egyház jövedelmeit a leg-
több helyen önzők nyelik el minden félelem nélkül, hogy 
valaki számadásra fogja vonni; mert a fő fölügyelet egész-
ben hiányzik. Elhallgatom a többi hiányt , az előszámláltak 
is eléggé mutatják, mily nehéz e bonyolódott érsekség kor-
mányzása. Mihez azt is számithatni, hogy a népnek szabad-
választási joga levén, aversioval fenyeget, ha kedvét nem 
töltik; amié r t gyakran oly plebánust kell kinevezni, ki az 
egyház kárára lesz. 

Hogy mindezt orvosolni lehessen, az egyház minden 
ágaiban határozott és erélyes munkára van szükség, hogy 
igy visszaállittassék, a mi elhanyagoltatott; megjavittassék, 
a mi elrontatott ; hogy a papság és nép miveltessék. E czél-
ból mindenek előtt szükséges , hogy Balásfalván egy tanító-
képezde állittassék föl, mely itt a központban alkalmasb ta-
nítókat neveljen a nemzeti mivelődés előmozdítására. Szüksé-
ges egy, a papi álláshoz mért dotationak kieszközlése, hogy az 
Ur szőllőjének munkásai tisztességesen elláttatván , ne kény-
telenittessenek kötelességeik elhanyagolásával életföntartá-
sukról gondoskodni. — Szükséges az esperesekhez egy eré-
lyes utasitást meneszteni, hogy kötelmüket híven teljesítsék, 
és hasonlóra szorítsák kerületük papjai t ; — minden erély-
lyel szorgalmazzák a népiskolák alapitását s jól és illően fi-
zetett tanítókkal való ellátását ; — oda törekedjenek, hogy 
a gyermekek catechesisek , a leinőttek ünnep- és vasárnapo-
kon tartandó oktatások utján oktattassanak a vallásban. — 
Szükséges továbbá egy érseki számvevő hivatalnak fölállítá-
sa, mely az egyházi jövedelmekről számot kérjen és a számadá-
sokat vizsgálja, s végül nem csak a megrögzött visszaélése-
ket akadályozza, hanem arról intézkedjék, hogy ama jö-
vedelmek czélszerüen kezeltessenek. A többi között szükséges 
egy oly körlevél, melyben a sok, különösen a forradalmon in-
nen elterjedt rendetlenség, kihágás és praevaricatio fölemli-
tése mellett, melyeket az idegen lapok nagyitva szoktak kikür-
tölni, a nép a rendes és a törvényeknek megfelelő életre és ar-
ra buzdittatik, hogy egyházi és világi elöljáróinak engedelmes-

kedjék, Isten, fejedelme, hazája , papsága és nemzete , a töb-
bi nemzetek és vallások iránti kötelességeit híven teljesítse, 
hogy magaviselete által érdemelje ki társnemzeteinek becsü-
lését és tegye magát érdemessé az alkotmányos nemzetek 
közé fölvétetni. 

De mindenek fölött szükséges egy zsinatnak megtartá-
sa , melyen azon eszközökről kellene értekezni, melyek által 
e hiányokon segíthetni. 

Ezeket és sok mást nagyméltóságod egyedül nem tel-
jesíthetné, és ezt annál kevesbbé várhatni, minél inkább nyom-
ja az öregség, és minél gyengébb egészsége. Azért, mint fö-
nebb is emlitém, mi, e káptalan tagjai, mint nagyméltóságod 
segédei és tanácsosai fogadjuk , hogy mindenben, mi ez é r -
sekség nehéz kormányzásához tartozik, engedelmeskedni és 
együtt munkálni fogunk, hisz az a káptalan alapításának fő-
czélja, hogy segítségére legyünk nem csak szóval, hanem 
munkával is ; erre mi öregebbek esküvel is kötelezzük magun-
kat s hiszem, hogy az ifjabbak is arra kötelezendik magukat, 
hogy nméltóságod hiv hallgatói és munkásai lesznek 

Azon fő-kötelmeken kivül, melyekre a megye kormány-
zását illetőleg köteleztetünk, az egyház szabályai még követ-
kezőkre kötelezik a kanonokokat, nevezetesen: 1. A h i t -
v a l l á s l e t é t e l é r e , mert az egyház nem lehet közömbös 
azok hite iránt, kik az egyház ügyeinek élére állíttatnak. Ezt 
készek vagyunk letenni, mikor kívánni fogják. — 2. A 
c h o r u s o n , azaz : az ünnep- és vasárnapokon vagy máskor 
is tartatni szokott isteni-tiszteleten való m e g j e l e n é s r e ; 
még pedig azér t , hogy az alárendeltek előtt példányul vilá-
goljunk ; szigorúan köteleztetünk erre nem csak a kánonok, 
hanem az alapító diploma által i s ; nem is menthet föl e köte-
lesség alól, csak a betegség vagy más sürgető kötelesség; 
annál kevesbbé a havi isteni-tisztelet alól, melyért ahhoz 
mért fizetést huzunk 3. A z é r s e k k ö r ü l i s e g é d l e t -
r e a templomi szertartásoknál, valahányszor erre testületi-
leg vagy egyénileg leszünk fölszólítva, a mint az isteni-tisz-
telet kivánandja. Erre kötelez a subordinatio, az érsek mél-
tósága és az isteni-tisztelet szentsége. — 4. A s z é k e s -
e g y h á z h e l y é n v a l ó l a k á s r a , mert hivatalunk foly-
tonos munkát kiván, nem is szabad lakásunk helyéről távozni, 
csupán az egészségnek helyreállítása, vagy más sürgősb 
kötelesség teljesítése végett, és akkor is csak az érsek tudtá-
val és engedelmével. 

Es e kötelességek teljesítésére kötelezzük magunkat, s 
ha történnék, hogy valamelyike elhányagoltatnék : nagy-
méltóságodnak joga és hatalma van bennünket rendre utasí-
tani , eleinte magánosan atyai intések által, azután kemé-
nyebben, még a javadalmak elhúzásával is kötelességeink 
teljesitésére visszavinni; hisz azért nyerte a hatalmat fölül-
ről , hogy a nyakasokat — cerbicosi — amazok teljesitésére 
hajtsa. 

A mondott kötelességek mellett jogai is vannak kápta-
lanunknak, milyen : a káptalani iilnökség és a kizárólag káp-
talani ügyekbeni tanácskozás joga ; joga van u j szabályokat 
alkotni, a régieket átváltoztatni, tökélyesiteni, és a jelen kö-
rülményekhez alkalmazni, a kanonoki fegyelmet megalapíta-
ni vagy visszaállítani, a fogyatkozásokat és visszaéléseket 

1) Bab által alapított votivum. 



javítani ós pótolni, a káptalani tagok közti béke és egyetér-
tés rendjét rnegalapitani, bogy egyesült erőkkel törekedjünk 
kitűzött czélunk felé. 

Noha e jogok csupán a káptalani körhez tartoznak, 
mégis mivel nagyméltóságod végrehajtásuk körül nagy nyo-
matékkal bír , alázatosan kér jük , méltóztassék bennünket 
valamint kötelességeink teljesítésében, ugy jogaink élvezeté-
ben is kegyesen vezérelni, hogyT ilvképen gyámolyitva köny-
nyebben gyakorolhassuk tevékenységünket, egyetértve és 
közremunkálva haladhassunk a czél felé, melyre hivatva 
vagyunk. 

Már most nincs egyéb há t ra , mint hogy nagyméltósá-
godat pártfogásába ajánlottan biztositsuk, miszerént az őszinte 
elhatározásunk, hogy engedelmeskedjünk és kötelességein-
ket pontosan teljesítsük , kérvén, legyen nagyméltóságodnak 
is bizalma őszinte fogadalmunkban s adjon alkalmat, hogy 
engedelmességünket tettleg is megmutathassuk, valamint 
hálánkat is az érsekségnek visszaállítása- és káptalanunknak 
mostani állására való emeléseért. 

Épen most levén szerencsénk nagyméltóságod által be-
igtattatni és székeinkbe helyeztetni, tiszta szívből és fiúi ke-
gyelettel kívánjuk, hogy a jó Isten nagyméltóságodat sokáig 
szerencsésen éltesse Isten dicsőségére, hazánk javára, a cle-
rusnak és nemzetünk fölvirágzására, boldogitására és mind-
nyájunk örömére ; áldja meg állandó egészséggel és törhetlen 
erővel, hogy valamint eddig munkálkodott és clerusunk s 
nemzetünk boldogabb sorsának alapját letette, ugy a jól kez-
deményezett ügyet a tökéletes siker eléréseig jó eredmény-
nyel folytathassa is , hogy legalább utódaink egy jobb jövő-
nek örvendhessenek , és nemzetségről nemzetségre nagymél-
tóságodat áldják és hálálják Mi ismételve hosszú és boldog 
életet óhajtunk. Éljen érsek ur ő nagyméltósága ! Éljen ! 
Éljen! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
FOG AR AS, jan. 21-én. Minden mulandó, minden enyé-

sző a természetben, s egyik tárgy enyészete másnak ad léteit. 
Ezen változékonyságnak alá van vetve az ember is. És nincs 
ember , kinek enyészte kipótolhatlan volna. Azonban, midőn 
oly egyéneket látunk átszenderülni, s mint fénylő csillagokat 
az élet szinteréről letűnni, kikre egy rend szemei függeszt-
vék, kiknek jövője nemes reményekkel kecsegteti társait, kik 
övéiknek védangyalai s nemtőji leendének, ilyenkor följaj-
dulunk: „Oh csalékony reményünk , oh hasztalan törekvé-
seink , melyek , mig partra jutnának , a futásban összerogy-
nak." Ez történt folyó hó i4-én Kolozsvárt kiérdemült deési 
zárdafőnök és rendi tanácsnok, t. K á n y a Faustin szent Fe-
rencz-rendü áldozárral, az én 47 évótai lelki barátommal, ki-
nek szive és szivem össze voltak olvadva, kivel gyermekévei-
met játszám, kivel az iskolai port nyeltem, kivel a köteles ta-
nulmányok mellett éjeket virasztottam oly hasznos ismere-
tek megszerzésében, melyek hivatásunk, ha nem is tökéletes, 
de legalább megfelelő betöltésére megkívántatnak. És íme ő, 
az én Jonathásom, e hó emiitett 14-én egy boldogabb életre 
átszenderült. Nyugodjál békével jámbor lélek, áradozó kö-
nyeim és forró imáim legyenek tanúi, hogy most is oly ártat* 
lan baráti szeretettel és édesdeden szeretlek, mint éltedben 
szerettelek. Te pedig, néma sirbolt ! őrizd ezen nemes hulla 

porait bántatlanul a föltámadás nagy napjáig, hogy azok 
majd a belőlük kiköltözött szellemmel egyesülve, Isten szjne 
örökös látásában megdicsőülten ragyoghassanak ' A boldo-
gult született 1811-ben május 30-án Csikmenaság-Ujfalu-
ban. Iskolai tanulmányait végezte a csik-somlyói tanodában. 
1828-ban az erdélyi sz. Ferencz-rendüek sz. Istvánról czim-
zett társulatába lépett, a bölcsészetet és hittant a Károly-fe-
hérvári püspöki lyceumban — mindég az elsőkkel verse-
nyezve — végezte. 1835-ben áldozárrá szenteltetett, és a csik-
somlyai tanodába rendeltetve, a gymnasialis osztályokat ki-
tűnő tapintattal tanította. Később több zárdákban mint je-
les bölcsész, nagy történész , kitűnő physikus és astronomus 
a szerzet növendékeit oktatta. 1845-ben mint hittanár deési 
házfőnök és lelkészi helyettes lett azon teherrel, hogy e mel-
lett a hittanban — odaértve a zsidó és görög nyelveket is 
— növendékeinket vezesse, mit ernyedetlen szorgalom- és 
kitartó buzgalommal meg is tett. A szerencsétlen forradalom 
s jelesen a muszkákkal visszatérteknek irányában gyakorlott 
bánásmódja, kedélyét nagyon megrázkódtatta, úgyannyira, 
hogy csak jelenlétemben — akkor Szamosujvárt laktam — 
nyerte vissza olykor hajdani mosolygó vidorságát. Végre 
1860-ban komolyabbá lett. 1861-ben nyelvét szélütés érte. 
Gondolkozása ugyan még mindég magas volt, de gondolat-
jait mások segélye nélkül már nem tudta kifejezni, mig utol-
jára lelki erejét is egész őrültségig elvesztvén, az Úristen kö-
nyörült ra j ta és szenvedéseit megeléglé. Engem ezen vesz-
tés szivrázólag érdekel; mert hatan mint iskola-társak és 
szinte testvérek léptünk az emiitett rendbe, és öten , kiknek 
többjein a rend reménye és jövője csüggött, átszenderültek. 
Ezek nemes szellemei körültem lengenek és súgják nekem : 
„Mi elmentünk, te hátramaradtál, hozzánk jövendő te is nem 
sokára." Igen, kedvesim, megyek, örömest megyek ; mert a 
szentek egyességét hiszem, s ép azért vágy lelkem körötökbe 
sietni, hogy azon baráti lánczolatot, mely minket ez életben 
összefűzött volt , ott a boldogságnak változást nem-ismerő 
hazájában háborithatlanul élvezhessük. Az Isten adjon el-
hunyt kedveseimnek örök nyugalmat és az örök világosság 
fényeskedjék nekik, nekünk pedig éltünk végperczében bol-
dog kimúlást. Márton Lajos s. k. 

ROMA, dec. 28-án 1862. Már 19 százada, hogy az ál-
nok politikus , rettegvén a született kisdedtől, lemészárolta-
tott sokakat propter Dominum. A piemonti factio, utánozva 
azon álnok politikát. sanyargatott , kinzott, kifosztott, meg-
öletett sokakat propter Pontificem. Az egyház emlékünnepet 
üli azon kisdedeknek, kiket az irigység dühe, ceu turbo na-
scentes rosas, az életből kiragadott, jó lesz megemlékezni 
azokról is , kiket a piemonti factio kinzott, s kiket ,grex im-
molatorum" nevével cliszesithetünk. — Alig jött föl a szabad-
ság hajnala Piemontban, Lorenzo Valerio, ma Comoban pre-
fetto, a magyar forradalmárnak kedves barátja, azonnal irta : 
„hogy lia az előleges censura valamiben jó, leginkább a püs-
pökök tetteire nézve igen jó" Tizenkét nappal utána Gio-
berti szükségesnek, és törvényszerűnek nyilatkoztatta az elő-
leges censurât a püspökök körleveleire, s bár mily más irataira 
nézve 2). Igy született a tévelynek szabadsága, az igazság-
nak pedig elnyomatása ; s az első föláldozott ártatlan volt 

') La Concordia 1. sz. 1. jan. 1818. 
2) La Concordia 13. jan. 1848. 
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Charvaz , pineroli püspök , kit azon évi martius-hónapban a 
turini, geuuai, a sardiniai, a siciliai jezsuiták követtek a szám-
kivetésbe A püspököt a szabad kormány, a jezsuitákat, a 
kormány beegyezésével elűzte az utczai pocsék-nép. Akkor 
Farini Lajos, a mostani ministerelnök i r ta : „Csak a pápának 
van joga Ítéletet hozni a jezsuiták rendje fölött; s csak ak-
kor nyugszik meg a katholikusok lelkismerete, ha őket a pápa 
elitéli" '). A szent-atya dicsérte a jezsuitákat ép akkor, mi-
kor az utczai nép őket üldözte. „Vos estis prima Christi vi-
ctima, ti viszitek a keresztet előttem a számkivetésbe, én nem 
sokára követlek titeket", ez volt a szent-atya szava. A „Grazet-
ta di Roma" mart. 30-ki száma szerént 1848-ban a szent-atya 
„nagy megelégedéssel tekintett az Ur szőllőjének eme fárad-
hatatlan munkásaira, s nagyon fájlalja, hogy a rend annyira 
üldöztetik." Erre Farini Lajos igy nyilatkozott: „Midőn az 
egyháznak feje vallja , hogy a jezsuita-rendnek üldöztetését 
fájlalja, én nem kétkedem kimondani, hogy ezen szerzetnek 
kiűzetése oktalan, hasztalan, s káros tett volt" *). „Eccepro-
fanus hostis nunquam tantum prodesse potuisset obsequio, 
quantum profuit odio , sz. Ágostonnak mondása ezen rendről 
is igazoltatik. — Az ártatlan jezsuita-rendet más ártatlanok 
követték. A Szent-szivről nevezett nénék kényszerittettek 
elhagyni Turint ; Fransoni érsek, ki Lyonban mint 14 éves 
számkivetett meghalt, a űnestrellei várba, innen száműzésbe 
vitetett. Galvano, nizzai püspöknek czimere házáról letépe-
tett s ablakai előtt összeromboltatott, a csőcselék-nép vad 
ujongatásai között. Brofferio tapsolt a szabadság ezen vív-
mányaira , „a népnek is, úgymond, vannak anathemái, nem 
csak a püspöknek" 3). — A szabadság első ministere, Buon-
compagni, az egyház első zsarnoka volt. Artico, asti-i püspök, 
a néptől kigunyoltatott, a kormánytól számkivettetett, a kö-
vetek házában gyaláztatott 4 ) , végső napjait Romában vé-
gezte ; Marongiu, cagliari-i érsek, hasonló gyaláztatást tapasz-
ta l t , később száműzetett ; a saluzzoi püspök nagyböjti kör-
leveleért törvényszék elé idéztetett , a követek házában bot-
rányos kiabálások között rágalmaztatott. A szabad népnek 
képviselői a törvényhozás tiszteletteljes csarnokából ez al-
kalommal tivornyát csináltak , mivel csak az ittas korcsmai 
néptől szoktuk azon beszédeket hallani, melyeket a képvise-
lők szájából hallottunk; s a sassari-i érsek tömlöczbe vette-
tett, egy hónapon át sanyargattatott ; a Consolata oblatusok 
csendőri kutatással zaklattattak , mivel a szent-székhezi ra-
gaszkodásuk köztudomásu volt. — Mily nagy a grex immo-
latorum tüstént a kezdetben ! S lia mindazon papoknak ne-
veit sorban kiirnók, kik bebörtönöztettek, s később a törvény-
székek által ártatlanoknak nyilatkoztattak, az újságnak szá-
mai egy évre telve volnának. Gagliardi Mendoviban, Piola 
Lajos Vincze, kapuczinus-atya, bonnevillei plebánus, roncoi 
prépost , malagheroi lelkész, az aostai megyének 16 plebá-
nusa, a verresi plebánus, giustoi prépost, ezek csak a főbbek 
és elsők azok között, kiket a szabadság első vihara tömlöczbe, 
vagy számkivetésbe ragadott. Sajnálom, hogy többeket nem 
nevezhetek, mivel szeretném paptársainknak például fölmu-
tatni, mit hoz a forradalmi szabadság reájuk, hogyan tartsák 

') Lo Stato Romano vol. II. p. 17. Fivenze 1830. 
2) Lo Stato Romano vol II. p. 18. 
3 ) Barralis a követek házában 1848. jun. 10-én. 
' ) Atti uflic, del Parlant. Subalp. 1848. p. 145. 146. 

magukat a szabadság kiáltásai között. Ha azok, kik a sza-
badságot kiáltozzák, őszinte, hivő és becsületes emberek vol-
nának , nyugodtan nézhetnők, sőt szent ténykedésünk körén 
kivül előmozdithatnók azoknak törekvéseit; de mikor a sza-
badságok hősei, vezetői hitetlenek , erkölcsökben romlottak, 
istentelenek, kik a szabadságot csak gonoszságaik korlátlan 
gyakorlatára kívánják és kizsákmányolják , méltán tehetünk 
paptársainknak kérdést: kivánnak-e tomlöczöt, mindennemű 
üldöztetést? kívánnak-e az istentelenek zsarnoksága alatt 
nyögni? Ne tekintsék, hogy a szabadságmozgalmaiban hír-
neves papot is látnak ; ezek vakok nem a tudatlanságban, 
de szenvedélyeik miatt ; ha ők keszek elárulni az egyházat, 
ne áruljuk el mi is ; ha ők készek kezeinkre békókat ková-
csolni, ne segítsük őket bűnös merényleteikben. A világ go-
nosz, maradjunk a szentélyben, legyünk már egyszer a sza-
badság kiáltásai között eszesek, legyünk az igért boldogsá-
gok iránt gyanakodók. Annyi példa, annyi tapasztalás már 
okosokká tehetne bennünket. (Vége köv.) 

LONDON, jan. 2-án. Köztudomássá tétetet t , hogy az 
érsek és bibornok ur a ,Royal Institution' teremében fölol-
vasásokat fog tartani a tudomány s a művészet közös pont-
jairól. Kiki tud ja , hogy Fabiolának irója, ki az apostolt oly 
szépen tudta az iróval összefűzni, a kath ügynek Angolor-
szágban szerencsés és üdvös eszméjét fölfogta, hogy nyilvá-
nos értekezleteivel az igazság hallására azokat is megnyerje, 
kik egyházi beszédjein soha meg nem jelennének. A bibor-
nok ur ebben John-Bulit gyenge oldalánál fogja. A bibornok 
ur lángesze kezeskedik, hogy méltóságához illően fog szólni. 
Népszerűtlen volt néhány évek előtt, ma tudományossága 
mindenkitől elismertetik, jönnek sokan a tudományos embert 
hallgatni, kik nem hallgathatnák az érseket. — Egy per több 
éveken át foglalkodtatta a katholikusokat, most vége felé 
közelget, mivel a lordok háza elé jött, mely itten vajmi ritka 
eset. Yelverston őrnagy évek előtt Longvvorth kath. gróf-
nőt vette nőül, s Skótiában a házassági törvény nem ki-
ván mást, mint a beegyezés egyszerű nyilvánítását; de az őr-
nagy ur Irlandba ment, s ott a kath. pap előtt kötött házas-
ságot Most egy gazdag skót özvegygyei ismeretséget kötvén, 
az első házasságot semmisnek akarja nyilváníttatni, és pedig 
a régi angol törvénynek értelmében, mely a kath. pap előtt 
kötött házasságot semmisnek nyilatkoztatja. Szerencsétlen-
sége az őrnagy urnák , hogy mielőtt Longworth grófnőt el-
vette volna, többször a kath. templomba j á r t , a prot. tem-
plomba pedig soha nem ment, sőt magát katholikusnak mond-
ta. Irlandban a jury , melynél a házassági ügy először meg-
fordult, az őrnagy urat katholikusnak nézte, és a büntető 
törvénykönyvnek elavult czikkét nem alkalmazhatónak nyil-
vánította. Skótiában magujitotta a perkeresetet, az első tör-
vényszék előtt meg is nyerte, de a nő fölebbezte ügyét , s az 
őrnagy ur ismét pert vesztett. A közönség fölötte érdekelte-
ték ezen házassági per iránt, annyira, hogy Irlandban a jury-
ka t , midőn a csarnokból kiléptek, hurrah-val, a skót bírákat 
pedig, kik az őrnagy kedvére Ítéltek, fütytyel fogadta Ezen 
őrnagy házassági pere jutott most a lordok házába. — A glas-
gowi birák nem fogadták el Murdoch, ottani püspöknek kér-
vényét Laughlin pap'szabadonbocsátására , kit egyhavi fog-
ságra Ítéltek. A ,Morning Journal' azonban azt i r j a , hogy a 
pap már szabad. — A glasgowi ,Free Press' egy példányát 



adja az angol hivatalos protestantismusnak. A Boardof super-
vision a kath. gyermekeket szoros értelemben fogdossa. Ro-
te Gillon, szegény özvegy folyamodott a supervision-hivatal-
hoz , hogy árva gyermekét ne küldjék el messze Edinbourg-
tól , hol nincs kath. pap, hanem közel, és oly faluba, hol 
kath. kápolna vagyon. Gellen özvegynek gyermeke Elsrich 
faluban Janet Bell anglicán nőliez adatott , a ki nagy szor-
galmat fejt ki, hogy a kath. leányka az anglicán kátét jól 
megtanulja. Mit irt a szegényekre fölvigyázó hivatal az anyá-
nak ? A gyermek marad, a hol van, de a kath. pap, ha neki 
tetszik , illő órában meglátogathatja a gyermeket. Tizenkét 
mértföldre menjen tehát a pap egy gyermekhez, s tapasztal-
j a , hogy két-három napig várakoztatni fogják, mig az illő 
óra megjön. A skót katholikusok, nehogy szegény gyerme-
keik Svecziába küldessenek, vagy Kamtsatkába, nem a 
szegények hivatalához, hanem a parlamenthez fognak for-
dulni. — A nyugoti skót kath. papság Gray püspök-helyet-
tesnek 13-ik századi Ízlésben készült püspöki pásztorbottal 
kedveskedett, Poussielque-Rousand, párisi ezüstmivesnek 
munkája, s ez évben a londoni világ-mütárlaton kiállíttatott. 
— Peel Robert, a tébolydának gondnokával együtt megláto-
gatta a dublini kath. egyetem épületjét. Az orangisták lap-
jai ezen dühöngenek ; de az aláirások az épület befejezésére 
folynak. (Vége köv.) 

KÖZÉP-AFRIKA. (Folyt.) Mart. 4-én a provicarius is 
rosszul érezte magát , néhány napra rá pedig súlyosan meg-
betegedett; ennélfogva a missio igazgatását Kakban Fabian 
atyára bizta. Ez azonnal gondoskodott, hogy agyagból egy 
tűzhely készíttessék, hogy a főzőnek kevesebb baja legyen; 
fölötte tetőt is húzatott a nap sütése ellen. Végre elhatároz-
tatott a többi missionariusnak is elszállásolása, valamint a 
missio holmijének tető alá való szállítása is. Az arabsok által 
hamarjában 4 tokul készittetett szalmából, mely szám lassan-
ként 14-re emelkedett. Ily viszonyok közt közelgett sz. Jó-
zsef ünnepe mindnyájunk közörömére. Az ünnepet oly pom-
pával ültük meg, minővel csak lehetett ; ez időre, hála Isten-
nek , néhányan a betegek közül föllábadtak ; csak a provica-
rius nem érezte magát jobban, miért is elhatározta, hogy 
Chartumba fog vonulni a sz. József-erődbe, hol orvosi segély-
re is számithat, és igy megrongált egészségét hamarább visz-
szaállithatja Ezen szándékát valósitá is mart. 22-én; vele a 
missionak három világi tagja is elutazott, kik különféle okok-
nál fogva visszatértek Európába. A provicarius elhagyván 
bennünket a még néhány egészséges missionarius, és a 
missioi növendékek szakadatlanul folytatták a munkát. A 
szükség parancsolta, hogy a tokulokon kivül egy nagyobb 
ház is emeltessék, mely közös összejövetelek alkalmával a 
missionariusoknak gyülhelyül szolgálhatna. Később elhatá-
roztatott, e mellé kápolnát is építeni ; mindkettő a missionak 
néhány világi tagja által létesült. De meg kell jegyezni, hogy 
e ház alakja európai volt ugyan, csakhogy teteje szalmával 
volt fedve, mely két sorozatú támaszokon nyugodott, ugy 
hogy ezeket semmiféle közfal nem választá el , tehát közöt-
tük fönakadás nélkül lehetett járni, és igy tulajdonképen 
csak a nap hősége ellen nyújtott némi menedéket. A kápol-

nának falai és tetőzete viaszos vászonból készült. Szegény-
ségre nézve mindkettő igen hasonlított a betblehemi hajlék-
hoz. Mellette egy nagyobb tér is elrekesztetett az 50 darab 
marha számára, melyeket Mohamed-heer mindjárt idejöve-
telünkkor igért , és a helyiség elkészülte után meg is adott. 
Ekkép ugy látszott, hogy a missio Kakban jobb sorsra szá-
mithat; azonban tetszett az Urnák többféle kísértésnek kiten-
ni annak tagjait, melyeket a tagok férfiasan és Istenbe bizva 
békével tűrtek. A missionariusok körében ismételve megje-
lent a halál angyala, és közülök hármat ragadott el. Ezek 
voltak fr. Erhard Styriából, ki mart. 25-én; fr. Marczell Ty-
rolból, ki april 26-án; és fr. Guido Görzből, ki april 27-én 
halt meg. De a lakásra nézve sem lehetett örömünk teljes ; 
mert csakhamar kitűnt, mily hanyagul dolgoztak a tokulo-
kon és a nagyobb épületen az oda rendelt arabok, kik gyors 
munkájuk által csak a pénzt akarták hamarjában zsebükre 
rakni, és igy nem csekély pénz haszontalanul adatott ki. Jobb 
tokulok emelését két ok nem igen engedte meg : tudnil-
lik a pénztár már meglehetősen ki volt üritve, másrészt pe-
dig az esős idő is bekövetkezett. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 6-án. A Gyertyaszentelő ünnepet Eszter-

gomban levén szerencsénk tölteni, örömmel tapasztaltuk ő 
emtjának lehető legkedvezőbb egészségi állapotát, nyájas 
derültségét. A gyertyaszentelést, körmenetet, és az ünnepé-
lyes szent misét ő emtja végezte. A basilika homlokzatát ké-
pező oszlopoknak talajai már le vannak téve Az összeg, me-
lyet ő emtja eddig sajátjából fordított a basilikára,a900,000-et 
meghaladja; adakozás utján 60,000-nél több folyt be A 150 
növendékre számított papnövelde is szépen emelkedik. Adja 
az ég, hogy, S z a b ó József praelatus ur ő mlgának a nevezett 
ünnepen mondott fölköszöntése szerént, ő emtja minden vá-
gyainak teljesülte, és azok eredményeinek hosszú élvezete után 
mondja csak : Nunc dimittis servum tuum Domine in pace. — 
Ö emtja mult kedden Bécsbe rándult, mintegy 4 napot ott 
töltendő, a többi közt a pesti Lipót-templomot illető sorsjá-
ték valósitásáért is. 

— R a n o l d e r János , veszprémi püspök ő exclja a 
szent-atyának 100 aranyat; a veszprémi kórháznak fehér-
nemüekre 100 frtot méltóztatott adományozni. A nagylelkű 
főpásztorhoz méltó ft. káptalan is 100 aranynyal rótta le ő 
szentsége iránti fiúi hódolatának adóját. 

— Az ujonan kinevezett nagyváradi g kath. püspök 
P a p p - S z i l á g y i ő mlga Romában fog fölszenteltetni, 
hova e végből a nagyhéti szent napokra igyekszik érkezni. 

— P e l i k á n József apát, szathmári kanonok jan. 26 án 
hirtelen halállal mult ki életének 77-ik évében. — Bőveb-
ben jövőre. 

— G ü r t l e r Mihály váli plebánus 10,500 frtnyi ke-
gyes alapítványokat te t t , melyekből a pesti rókus kórházi 
ágyon kivül a budai irgalmasok intézetének is ajánlott egy 
beteg ápolására 2500 frtot. 

Kegyes adomány: 
A Szent-Gyerniekség-Társulatnak a kassai Orsolya-szüzek az 

iskolában gyűjtöttek 18 frt. 40 kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz é s aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: A nagy ellentét. (Vége.) — A balásfalv 
érseki káptalan 1862-ki aug. 18-án történt beigtatásának 
ünnepélye. (Vége.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A nagy ellentét. 
(Vége.) 

E csekély közlésből következtetni lehet Mar-
shall ur három-kötetes müvének roppant horderejére. 
Soha kedvezőbb korszakban könyv nem jelent meg, 
mint ez. A politikai izgalmak az elméket kifárasztot-
ták , az aggály, mely oly általános, vágyat költ nyu-
galom után. E pillanatban jön elő Marshall ur köny-
ve, midőn a pápaság elleni harezban a forradalmi con-
spiratio által besodort félvilág lelki erejéből kimerült, 
mutatva a kath. egyháznak, különösen a pápaságnak 
diadalait az ismert világ nyolez részein, miként ezt 
Marshall ur fölosztja. Ép azon ponton van a világ, 
mint Jeruzsálemnek népe, midőn egyik fia fölkiál-
tott : vere filius Dei erat iste! A kath. egyháznak is-
tensége van kimutatva a pogány népek megtérítésé-
ből, és az egyházon kivül levő vallásos felekezetek 
közül, szellemileg leghatalmasabb felekezetnek, a 
protestantismusnak emberi volta a teljes, egé-
szen teljes sikeretlenségből a népek megtérítésében. 
A kath. hittudomány, a prot. felekezeteknél az isteni 
küldetés hiányából, mely dogma, — a józan elme a 
prot. hittéritők személyességéből, s az általuk alkal-
mazott téritési módszerből csalhatlan lehozást tesz a 
térítés sikeretlenségére, mivel a hi t , nem meggyő-
ződés , nem egy biblia-példánynak a szobában jelen-
léte, annál kevesbbé a bibliának zsir, dohány, borsj 
székfüvirág stb. czikkek göngyölitésére tett haszná-
lata, hanem Isten ajándéka. S miután a Megváltó a 
kath. egyházat rendelte a népek megtérítésére, — mi-
ként ezen tétel dogma, oly dogma a másik tétel is, hogy 
az Isten nem fogja a pogány népeket terelni az egy-
házon kivüli vallásos felekezetek kebelébe. Nyugodtan 
lehetünk, ezen dogma csendes szemmel engedi szem-
lélnia22prot . biblia-társulatok által 300—500mill ió 
példányban tett biblia terjesztését a világ minden ré-

szein , partjain, szigetein, városaiban. Milliomok köl-
tettek, milliomok fognak költetni, az igyekezet szép ; 
tekintve személyes véleményeit a társulati nagylelkű 
alapitóknak, dicséretes is ; de 80 éven át magtalan, 
gyümölcstelen, eredménytelen maradt az, s olyan 
fog maradni a világ végéig. Vegyük a 22 biblia-tár-
sulatnak évi költségeit 50,000,000 font sterlingre,40 
év alatt a tett költséget 2,000,000,000 (két milliárd) 
fontra, azaz 60 milliárd frankra tehetjük ; a költség 
megvolt, sok hittérítő dúsgazdag lett, a megtérés sem-
mi , semmi. A kik a pogány népek között megtele-
pedtek, a hittéritők gyermekei, szolgái, az ezekhez 
csatlakozott kereskedők képviselik a prot. keresz-
ténységet Indiában, Chinában, Oceaniában. Hitünk 
ágazataiból e sikeretlenségre biztos következtetést 
vonunk; de jól esik ezt történeti adatokkal is kimu-
tathatni. Marshall ur e szükséget fedezte. Ö angol, 
az angolokhoz angol módon szól, ő tényekből in-
dult ki, a tényeket prot. tekintélyek vallomásaival 
bizonyitá; ezen férfiak ellen, a vallomások oly nagy 
száma, oly összehangzása ellen a prot. tudós semmi 
törvényes kifogást nem tehet. Itt a protestantismus 
maga vallja be: óriási készülettel fegyverkezve meg-
kezdettem a pogány népek térítését a ker. hitre ; 80 
évi munkám sikere semmi. Ép ezen oldala a 
könyvnek megbecsülhetetlen, hogy az egyházat mint 
isteni müvet, a protestantismust mint emberi müvet, 
prot. férfiak által bevallottnak mutatja meg. Akár a 
priori az egyház istenségéből indulunk, a prot. mis-
siok teljes sikeretlenségére jutunk ; akár a posteriori 
a tényeket elemezve, szülő okaikra visszavezetjük, a 
tárgyalás eredménye egy : az egyház istensége szüli 
a kath. hitküldérség bámulatos sikereit, a protestan-
tismus emberi volta szüli az ő hitterjesztési munká-
jának sikeretlenségét. És megforditva: a kath. hitter-
jesztés teljes sikere az egyház istenségét, a prot. hit-
terjesztés teljes sikeretlensége bizonyítja, hogy a pro-
testantismus emberi mii. 120,000,000,000 franknak 
költése, 100,000 prot. hitküldérnek fáradsága, vesztett 
80 év, e mellett teljes sikeretleuség, még a dühös 
,no popery' kiabálót is, midőn zsölyeszékébe fá-
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radtan veti magát , észlelésre fogja hozni. Az angol, 
a yankee a befektetett tőkének jövedelmét keresi; 
s a hitterjesztő társulatok pénztárába letett tőkék 
100,000 ügynököt egész családjával fizettek, utazá-
sokra, fordításokra, nyomtatásokra milliárdokat köl-
töttek ; a pogány népek megtérítése lenne a tőkék 
kamatja , de kamat nincsen, 82 év után egy 
árva hitetlen lélek sincsen kamat gyanánt , a millio-
mokra szálló tőke holt tőke. 

Huzzuk össze észrevételeinket. 
Az egyháznak első napjától egy titkos erő utá-

nozta az Istennek müveit, hogy azokat sikeresebben 
lerontsa. Similis ero Altissimo, volt a titkos erőnek 
terve. Ma erkölcs-tanodául nyitja a színházakat, föl-
kent papokul mutatja be az újságírókat, szerzetesekül 
a kőmives-páholyokat, apáczákul? pápa, 
püspök helyett fölkap egy-két hitehagyott papot és 
szerzetest; tovább megy , megváltóul fölmutat olyat, 
ki saccus stercoris est. A kereszténységi elv ellen vitt 
dühösség tetőpontjára hágott, midőn minden gonosz-
ságot keresztény eszmére használt szóval neveznek. 
A profanatio a szentnek lerontása. A szent-atyák so-
kat irtak a ,divinatio'- s ,magia'-ról, többet szóltak 
róla a kath. tudósok; mindkét nemű gonoszságban 
szent hitünk fönséges titkainak utánzását találtuk. A 
carbonaria és a szabadkőmivesség vallásos szertartá-
sokat vett föl, habár egyedüli vallása a vallástalan-
ság. Legtöbbre vitték a milanói hölgyek. A magiá-
ban is a nők főszerepet vi t tek, az eretnek oldalán 
mindég egy-két nő állott. írtak a milanói hölgyek 
Garibaldihoz. Istenkáromló levelük ez: „Szent vér-
tanú! Mikor téged a golyó talált, mi fölkiáltottunk: 
,ő életét adta, hogy testvéreinek vérét kímélje.' Igen, 
az Isten előtt leborulva megértettük, hogy valamint 
Krisztus a keresztfán megváltotta az emberiséget, 
ugy ön a fájdalmak ágyán megváltja Italiát. Szent 
vértanú! A te fájdalmaidnak áldozatja, balsorsodnak 
fény köre Italiához kiált" 1). Nem csuda, hogy a hit-
terjesztő erő is az egyházban, az egyházon kivül 
utánzást talált. Ero similis Altissimo, congregabo mi-
hi populos a quatuor ventis. A kereszténység oly tény, 
hogy a kik kiirtásán dolgoznak, a kereszténységnek 
álarczát magukra ölteni kényszerülnek. 

A kath. egyházon kivül egy vallásos felekezet 
sem tudott téríteni. A mohamedanismus, buddhaismus 
pogány vallás levén, tudta erőszakkal a más pogány 
vallásnak helyét elfoglalni, de evvel nem téritett; s 
most ugy áll, mint századok előtt volt , önmagá-

1) Armonia, 253. sz. 31. oct. 1S62. 1192. lap 

ban holt, a mult kornak megkövesült teteme. Ez 
nagy tény a történelemben, hogy századról századra 
egyedül a kath. egyház térit, téritői szorgalmában 
soha nem lankadva, a sikerben soha nem apadva. E 
tény méltó tárgy a komoly észlelésre. Minden vallás-
felekezet, külső viszonyok által létrehozatva, addig 
terjedett , mig a viszonyok, melyek szülték, főnál-
lottak; megszűnvén e viszonyok, a felekezet is ter-
jedelmében megállapodott, önmagában romlani kez-
dett , nem képes megújulni, nem képes ön életét táp-
lálni. A meddig az egyház rothadt tetemeit szede-
gette, addig gyarapodott; elesvén a holt tetemek, 
nem volt mit szedni, nem volt miből növekedni, a 
pangás beállott, a benső oszladozás azonnal mutatko-
zott. A hol a rothadás egyik részről nyújtotta a tago-
kat másik részre, itt a benső romlásnak, a benső fölbom-
lásnak nem lehetett elmaradni. A mely felekezet te-
hát csak némely gyászos időben annyit szakit el a 
kath. egyháztól, s nem képes a pogányságból sem-
mit kiszakítani, képes a kath. egyház tagjaiból sza-
porodni, de nem képes a pogányokat magához húzni: 
nemde annak tanújele, hogy hitet tud rontani, de 
nem képes azt másnak megadni? A hittől képes el-
vonni, de nem képes a hitre mást fölemelni? A hol 
volt hit , a kath. egyház hívében, onnan növekedik; 
a hol nem volt , a pogányoknál, onnan soha sem sza-
porodik; nemde tehát apostasia által gyarapodik, de 
nem hitnövekedés által? Egyedül a kath. egyház az, 
melyben oly nagy az életerő, hogy a balviszonyok 
között megifjodik, s midőn testének egy tagja a kül-
ső viszonyok befolyása alatt elrothad, elesik, benső 
ereje más, uj , egészséges tagot szül. A lG-ik század-
ban Európának fele elszakadt tőle; az európai vesz-
teséget rögtön pótolta az ázsiai nyereség, s a nyere-
ség nagyobb volt a veszteségnél. A kath. egyháznak 
tehát ezen szülő ereje az ő istenségét bizonyítja. A 
hitterjesztés és ennek sikere a vele működő Szentlel-
ket tanúsítja. 

A kath. egyház és más vallásos felekezetek hit-
terjesztése között az a különbség, mely a tárgy és 
annak árnyéka között vagyon. 1) A kath. egyház a 
népeket az Isten nevében hívja a hitre. Ö tudja, hogy 
őt erre az Isten küldte, s mint Istennek küldöttje szól 
a hitetlen néphez. A hitterjesztést a kath. egyház mint 
kötelességet végzi. A protestáns angolok philantro-
piából, s nyervágyból indultak ki; s az általa kül-
dött ügynökök közül egyiknek sem jutot t eszébe, a 
pogány népeknek az Isten igéjét az Isten nevében 
hirdetni. Egyedül a kath. hitküldér mondhatja: ,ha 
nem hiszitek, mit nektek hirdetek, elkárhoztok.' Az 
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angol hitküldér a pogánynak kezébe dugja a bibliát, 
kovácsoljon belőle ez hitet, a milyet jónak talál, 
vagy használja föl házi szükségre. 2) A kath. hit-
terjesztést csudák kisérik ma is, miként az apos-
tolok idejében. Ugyan az levén az egyház, a mely 
volt az apostolok alatt , a csudák soha nem szűnnek 
meg benne. 3) A tan ugyanaz, mely volt az aposto-
lok alatt; az angol hittéritők az egyesekre bizzák, ki 
mit higyjen. 4) A kath. hitterjesztés kezdettől óta 
meg nem szűnt, s nem is fog megszűnni, mig csak 
egy lesz, a ki nem hisz. Aprót, vallásfelekezetek csak 
később jutottak e gondolatra.*) 5) A kath. hitterjesztés 
mindég bámulatos sikert mutatott fül; a történet év-
ről-évre följegyezte ezt; az egyházon kivüli vallásos 
felekezeteket a megkísért munkának teljes sikeret-
lensége pirítja. 6') Ezen sikert a kath. egyház minden 
földi akadályok daczára mutatta föl. 7) A kath. hit-
terjesztés mindenütt egy szabályt követ, az angol 
hitügynökök saját eszüket követik, s oktatást adnak 
küldőiknek. 8) A kath. egyház az ő hitküldérei által 
a műveltségnek és polgáriasultságnak minden áldá-
sait behozta a megtért népek közé, ugy hogy a vad 
nép néhány évtized alatt a folyamatnak indult mű-
veltséget bizonyította, levetve kegyetlen szokásait, 
erényekben tündökölt, vagyis bigott kath. lett; az 
angol hittéritők csak a műveltségnek bűneit szórták 
a népek közé, ugy annyira, hogy a természettől sze-
lid nép kegyetlen vadságra fajult , például a Sand-
vich szigeteken, és igy az angol hitkíildérek csak a 
kereszténység gyűlöletét és megvetését terjesztik a 
pogány népeknél. 9) A kath. hitküldér az Istentől hi-
vatik a hitetlen népek megtéritésére, azért győzhet-
len a türelemben, rettenthetlenül bátor a halál vesze-
delmekben. ,Az Isten hívott, vae mihi si non evange-
lisavero', ez lelkének a szava. Az egyház ezen hiva-
tást vizsgálja, s midőn igaznak találta, az egyházi 
küldetéssel ellátja. Az angol vagyamerikai hittéritőt 
a nyervágy indítja; azért a hittéritési állomáson ké-
nyelmesen él, nyerekedik, fu ta veszélytől, s ha meg-
gazdagodik, hazajön. 10) A kath. hitküldér élete az 

J) Maltebrun az egész emberiség számát 653 milliomra 
Graberg 686-ra, Pinkerton 700-ra, Balbi 739-re, Hassel 
937,855,000-re, Omalius d'Halloy 1844 a brüsseli aca-
demiának martiusi gyűlésén 754,692,000-re teszi; mások 
1,283,000,000-ra tartják. Ezek közül Hassel szerént keresz-
tény 152 milliom, (139,000,000 kath?) héber 3,930,000; is-
lam 120,105,000 ; braman 111,353,000; budda 315,977,000 ; 

a többi sinti, siki, mágus, fet isch, stb. 134,490,000. Messis 
multa ! s ily aratáshoz csak a romai kath. egyház fog, s egye-
dül a r a t , s aratni fog az idők másodszori teljéig. Cantii, Do-
cumen t Vol. 8. p. 74 és 1117. ed. Turin 1858. 

erények példánya minden önmegtagadások között ; an-
gol hittéritőkről soha sem olvastuk, hogy vagy egyik 
kényelmét, életét löláldozta volna apostoli buzgalmá-
ban a lelkek üdveért, habár olvastuk, hogy egy német 
tudós a ritka lepke után száguldozva, a Nílusba fult. 
11) A kath. hitküldérek soha nem áskálódtak a me-
thodista, s más nemű küldérek ellen, sőt, mint Mori-
sonhoz Macaoban, mindenki iránt barátságosak, s telve 
voltak keresztény szeretettel, ugy hogy a prot. uta-
zók szerencséseknek vallották magukat , hogy a tu-
dós, a müveit, az ildomos és jámbor kath. hitküldé-
rekkel megismerkedtek; ellenben az angol és ameri-
kai hitküldéreknek első és legfőbb teendőjük volt 
a kath. hitküldéreket a pogány népek előtt rágal-
mazni, a pogány fejedelmek előtt hódítási, s kémle-
lési titkos szándokokról vádolni, a m e l y gyanúra a 
pogány nép és a fejedelem ugy is igen hajlandó. A 
kath. hitküldér semmi kereskedői előnyöket, semmi 
hatalmas szövetségeket nem hozott a pogány feje-
delmeknek, azért hamar gyanúba jö t t ; az angol hit-
küldér a hatalmas Albion szigonyára mutatva, re-
ményt nyújtott ezen hatalom pártfogására. A chinai, 
a japani üldözést a hollandi kereskedők bujtogatása 
szülte; nem első, nem utolsó üldözés, melyben a kath. 
téritők, és téritettek vértanúi halálban dicsőültek ; a 
hol pedig a methodista ügynökök hatalmasak voltak, 
például a Sandvich-szigeteken, a kath. hitküldéreket 
kiűzték, az uj megtérteket, törökök módjára, a hit-
hagyásra kényszeritették. Ily hirtérités ez, mely in-
kább akarja, hogy pogányok, semmint újból megtért 
katholikusok között legyen. Prot, tekintélyek meg-
vallották, hogy a kath. papok igazságtalanul üldöz-
tettek. A kath. hitküldérek soha nem bujtogattak, 
soha nem üldöztek, más vallású hitküldérek útjába 
semmi akadályokat nem tettek. 12) A kath. egyház 
fáradhatatlan levén a hitnek terjesztésében a pogá-
nyok között, oly fáradhatatlan a hitnek lolélesztésé-
ben a ker. kath. hívek között. Van életereje, hogy 
szüljön a Megváltó jegyesének uj fiakat; van élet-
ereje, hogy kiket szült, midőn bennük a hit meg-
gyengült , a rossz erkölcsök romjaival eltemettetett, 
ujjászülje. Ily ujjászülésre is küldött az Isten, küldött 
az egyház szent férfiakat, kiket szent életük mellett 
az Isten mindenhatósága csudákban követett, és nagy 
sikerrel vigasztalt. Egy szerzetes, egy pap megtérí-
tett nemzeteket, egy pap, sokszor egy nő, például 
sz. Katalin, sz. Teréz, az egyház kebelébe uj életet 
hozott. Ezen reformatio igazi javulás, és szilárdulás 
volt a hitben és erkölcsben. A prot. felekezet kebelé-
ben is támadtak férfiak, k ik , látván feleik között a 

12* 
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roskadást, a tagokba uj életet akartak önteni, de mit 
tet tek? A helyett, hogy a prot. hitfelekezetet szilár-
dították volna, azt szétszaggatták, uj felekezetet al-
kottak. Wesley, Fox, Svedenborg, Spener példa. Tud 
szülni, tud ujjá szülni, tud hitet adni, tud hitet föl-
eleveníteni az egyház, anya ő azokra, kik még nem 
fiaik, anyja azoknak, kik már fiaik; a prot. felekezet 
nem tudott szülni, nem tud ujjászülni; az ő ujjászü-
lése, önmagának szakadása, bomlása, föloszlása. 

Honnan mind ez? A kath. egyház egy, minden 
századon, minden téren á t ; egysége a romai pápa. A 
legutolsó hitelemzőtől kezdve, az apostoli helyettese-
ken át a Propaganda főnökéhez, a romai pápához, a 
hitterjesztésben megy föl az egység. E g y czél, egy 
szándék, összehangzó szabály, ugyanazon hitczikkely 
vezérli a kath. hitküldéreket; a prot. vallásos fele-
kezetnél már a hitterjesztés ellenmondás, a hitter-
jesztő társulat szakadás; egyik hitküldérnek a má-
sikkal való nem-gondolása, a bibliák kiosztása a po-
gány népek elméjének megzavarása. Ott egység, itt 
különféleség; ott hatalom és erő, itt tehetetlen gyen-
geség; ott rend s szilárdság, itt zavar és hanyatlás; 
ott a pogány népekből szedett hivő sereg, itt üres-
ség, sikeretlenség. Oly nagy az ellentét minden pon-
ton. Anya tehát az egyház, mely minket szült, ujjá-
szül, és szülni fog a világ végéig, kivüle nincs anya 
e földön. Szülő ereje anyaságának bizonyítéka. A 
Szentlélek esudamüködése volt a Megváltó foganta-
tásában; az egyház szűz anya, ki a Szentlélek által 
fogan. 

Az argumenta credibilitatis között tehát az egy-
ház magteljessége, szülő ereje, a térítési munkában 
tapasztalt sikeressége méltán foglal helyet, mely le-
hozásnak éle a prot. térítések sikeretlensége által 
mindinkább metszőbb lesz. A kegyteljes képeknél a 
híveknek szokatlan összesereglése, a malasztoknak, 
kivált a bünbánatban, nyert kincsei, a híveknek nagy 
bizalma, az ott történt csodák között mindég föl szo-
kott hozatni, s abból a kép kegy teljessége bevitat-
tatni, s ennek alapján a kép, a templom számára a 
különös egyházi előjogok, búcsúk stb. a romai szent-
széktől kéretni. A hívekben ily mozgalmat csak a 
Szentlélek malasztja tehet. A spoletoi képnek ép a 
mult hónapokban nyilvánult kegyteljessége az ottani 
érsek által is igy adatott elő, az erre kiküldött szak-
értők választmánya által igy vitattatott be. Azonban 
argumenta credibilitatis suadent, sed non pariunt fi-
dem; azok a természet rendjén állnak, ez természet-
fölötti tény és állapot. Credit unus, non credit alter, 
quamvis uterque audiverit, quid credat, et cur credat. 

Pate t , quod geri tur , latét cur geratur. Opus exserit 
pietas, causam obscurat potestas. Videmus Deumope-
rantem, non intelligimus ita judicantem. *) 0 alti-
tudo divitiarum sapientiae Dei, quam incomprehen-
sibilia sunt judicia ejus! Vobis d a t u m est, ut in 
eo credatis. „Ipse fidem gentium fecit" 2) 

A balásfalvi érseki káptalan 
1862-ki aug. 18-án történt beiktatásának ünnepélye. 

(Vége.) 

A. főt. prépost urnák ezen erélyes beszédje után a ro-
mán lap főt. F e k e t e János, u j kanonok ur beszédjét hozza, 
melyben az emiitett kanonok ur hasonlólag kegyelettel emlé-
kezvén B a b János püspökről , mint a káptalan , ezen — sze-
rénte — philantropicus intézet alapitójáról, és a kanonokok 
kötelességeiről szóló passusában azt is fölhozván, hogy azok, 
külünösen a nagy-bőjtben , gyóntatni és az éven át prédikál-
ni is ta r toznak, fájdalmasan érinti ama tapaszta lás t , misze-
rént jelenleg is vannak háládatlanok , kik a nagy alapitó e 
te t té t becsmérlik. A csinos kis beszéd hálálkodva emiitvén 
föl érsek ur ő nagyméltóságának az érsekség visszaállitása 
körül te t t fá radalmai t , azon fogadással végzi , miszerént a 
káptalan mindég csak arra fog törekedni , mi a val lás , és 
nemzet javára leend. 

Hogy a káptalan , mint intézet iránti ellenszenv csak 
ugyan nem ok nélkül hozatott föl az utóbb szólott kanonok 
ur á l ta l , muta t ja azon körülmény, hogy román lapunk szer-
kesztője mindjárt e beszédek közlése u tán a következő czik-
ket vevé föl: 

„Észrevételek a balásfalvi érseki káptalan visszaállitá-
sa alkalmával mondott beszédekre." 

A szabadság, melylyel a balásfalvi monostorban beszél-
ek , hinnünk engedi , hogy a szándék: fölvágni a régi sebe-
ket, erősebb most, mint akár mikor máskor. Ez levén hi tünk, 
nem tehet jük, hogy némi észrevételeket ne tegyünk a fönebb 
^mondottakra. 

A prépost ur, beszédjében — melyről azonban meg kell 
vallanunk , hogy némely helyen igen feketén van színezve, 
de nem tesz semmit , ellenkezőleg, véleményünk szerént, so-
kat segít czélunk elérésében ; mert minél nagyobbnak hiszed a 
bajt , mely nyom, annál inkább fogsz gondoskodni eszközökről, 
hogy tőle menekülj — sok keserű igazságot fedez föl. A szo-
morú tapasztalás arról győz meg minket, hogy , bizony ! az 
egyesült egyház a legközelebbi időkben az érsekségnek visz-
szaállitásán, két püspökség alapitásán — melyek, meg lehet, 
csak első tekintetre neveztethetnek nyereménynek — 15 ka-
nonoki széknek fölállí tásán, valamint néhány , részben ő 
fölsége kegyelméből Bécsben nevel t , mivelt papon kívül mit 
sem nyert S hogyan mérnők az érsekséget nyereménynek 
mondani? Miuian most sem szabadultunk meg azon rossztól, 
melyért a püspökség és azelőtti püspökök idejében följajdul-
tunk; miután látjuk, hogy az esperesi forumok (a román egy-

!) S. Leo Magn. De voc. 0 0 . GG. 1 1. c. 15. 16. p. 242. 
ed. Paris . 1748. 

2 ) S. Aug. de. praed. sanctor. c. 2. n. 6. T. 10. p. 793. 
ed. Ven. 1733. 
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ház vérébe átment é3 népünk körülményeihez alkalmazott 
ez intézmény) daczára minden erélynek, melylyel igen tisz-
telt érsekünk által védettek, ma már nincsenek többé. Kele-
ti fegyelem, melyet őseink eddig védelmeztek, szegény fe-
gyelem ! hol vagy ma ? — midőn lá t juk , hogy a házassági 
ügyek , (melyek csak néhány tiz évvel ezelőtt, mikor még 
nem volt érsekségünk, hanem csak püspökségünk és min-
denkinek be kellett elégednie püspökének Ítéletével, mert 
attól sehová nem fölebbezhette ügyét , — miként keleti test-
véreinknél most is van , jelenleg , miután az ég adományából 
és a császár kegyességéből érsekségünk föltámadt, egy püs-
pöki hatósághoz fölebbeztetnek és onnan, tudja Is ten, még 
hová,) megakadályoztatnak, ide s tova hurczoltatnak és ta-
szíttatnak , sőt el is halasztatnak, mig a szegény ember, ki 
a per kezdetén középszerűen birta magát , a per végén csu-
pán ingével maradt. De mit mondok csak az inggel ? Bocsá-
nat ! a legtöbb esetben azon drága feleséggel is , kitől szaba-
dulni kivánt, mint M a n u nevü tolvajtól. Mert házassági pe-
reink nem folynak többé egyházunk törvényei szerént. melye-
ke t , mikor unióra léptünk, névszerént megtartottunk s 
melyekkel tegnapelőttig él tünk, — hanem más törvények 
szerént. 

Ide járul még, hogy sokan ama, szemeink előtt igen 
drága választásunk jogát , melyet még akkkor is megóvtunk, 
midőn régi földünkön csak tűrve valánk, elveszettnek tart-
ják. S aztán mondd, hogy nyertünk ! Mi részünkről legkeve-
sebbet sem félünk , erősen meg levén győződve, hogy mi-
ként az ég a földtől, oly távul van lovagias császárunk szán-
dékától, hogy bennünket ma, midőn minden alattvalója szá-
mára a szabadabb élet kapuit megnyitá, e jog élvezésében 
megakadályozzon, melylyel a legkeserűbb szolgaságnak ide-
jében birtunk. 

Es ha a föltámadt érsekség és annak eddigi consisto-
riuma „daczára minden erélynek, melylyel dolgozott" meg 
nem gyógyithatá azon bajokat , melyek ez érsekség haladá-
sát akadályozták, sőt még azon tengeri vészt sem birá meg-
törni, mely az autonómiát elnyeléssel fenyegeté, hogy ez ér -
sekség kormányzásában megőszült káptalaniak, kik a szemé-
lyeket és körülményeket lehetőleg legjobban ismerik, s kik-
nek keresztény román szivük mindég helyen volt, nem győz-
hették le az akadályok légióját, melyek a kormányzás út já t 
állják : legyen szabad tisztán kimondanunk, hogy a kiegészí-
tet t érseki káptalan sem fogja kihúzni a sárból. Ezt az igen 
tisztelt szónok ur sem teszi föl. 

Ugy van ! bajaink megsokasodtak s sebeink megmér-
gesedtek annyiban, hogy azokból csak gyökeres eszköz ké-
pes kiszabaditani. Es ez eszköz a zsinat, melyet régtől fogva 
sürget az egész érsekség, s mely, minél nagyobb szomjjal 
vá r juk , annál inkább távozik tőlünk , mint Tantalus égő aj-
kaitól a frissítő viz. Egyházunk szervezete szerént a törvény-
hozó hatalom a zsinat mellett van ; s ama dispositiók és ren-
deletek , melyeket a püspök, vagy az érsek tanácsaival tesz, 
ha ezek még egyszer tizen volnának is — csak ideiglenesek ; 
ezért nem lehet gyökeres reformokat tenni , ezért nem sza-
badul ki az érsekség azon veszélyekből, melyek környezik. 
Ezt maga ő nagyméltósága többször tisztán megmondá nyil-
vános irataiban ; ezt jelenté a közel elmúlt télen több espe-
res, kerületük állásáról tet t jelentésükben, úgyannyira, hogy 

bajosan hiszszük, miszerént találkoznék az egész érsekség-
ben román, ki a zsinat megtartása elkerülhetlen szükséges-
ségéről nem volna meggyőződve. Tudjuk , ő nagyméltósága 
több ízben kérte; ohaj tanók, hogy mások is fáradozzanak 
megtarthatása kieszközlésén, s végül legyen szabad remény-
lenünk , hogy ő fölsége kormánya, méltányolván a románok 
loyalitását és ragaszkodását, nem késendik a megtarthatásra 
szükséges beleegyezését megadni. 

F e k e t e ur a káptalan kötelességeinek fölszámlálásá-
val mintegy meglepte a közönséget. E kötelességek némelyi-
két (az isteni ige hirdetése, a gyóntatás) oly rég nem telje-
siték, hogy az emberek nem is emlékeztek a r r a , hogy ezek 
is a káptalaniak kötelességei közé tartoznának. Reméljük te-
hát , hogy székesegyházi szószékünk az év minden vasár- és 
ünnepnapján szónokokkal diszlendik, mig mostanig, kivéve 
a nagy ünnepeket , midőn szentséges főpásztorunk csepeg-
teté az isteni ige nektárát a hivek szivébe, senki sem hirde-
té az Isten igéjét. Mi azon örömöt illeti, melyet a clerus a 
káptalan kiegészitése fölött érzett , s mely, kivánjuk, hogy 
általános legyen : Isten t u d j a , miként teljesülend tettben. 
Minthogy a papság egy tekintélyes része , mint látszik, le 
nem vetkezhetvén ama nemzeti sajátságot, mely bizalmatlan-
sággal viseltetik minden iránt, mi idegen, — kezdet óta ide-
gen plántául nézte a káptalant , mely egyházunk kertjébe ül-
tet tetet t , a nélkül, hogy valaki megkérdezte volna. Innen 
valami hidegség származott, mely némelyek véleménye sze-
rént gyarapodott és e megyében a bonyolódást öregbitette. 
Ez idegenség máig sem szűnt meg tökéletesen, noha senki 
sem találkozott a káptalan tag ai közül, ki a román egyház 
földjét oly munkával mérgezte volna meg, minő a „Dialogu-
lu si Enchiridionulu" irója ; sőt ellenben többen a legédesb 
gyümölcscsel gazdagiták azt. De hát mit tehetünk? Embe-
reink , ha egyszer valamely útra kapnak , bajjal hagyják el 
azt , kivált miután most sem felejték el egy nagy embernek, 
boldogult Bánfi György grófnak szavait , ki liosszu és nehéz 
évek során Erdély főkormányzója volt. E nevezetes ember 
azt mondá Bab püspöknek, midőn ez a káptalant akará ala-
pitani: „A románoknak egyébre van szükségük" ; ugyanazért 
sokan azok közül i s , kik a káptalan hasznosságáról és szük-
ségességéről meg vannak győződve, semmiképen meg nem 
szabadulhatnak azon eszmétől, hogy az örökké felejthetlen 
püspök gyűjtött pénzét más és a clerus- s nemzetre nézve, 
hasznosb módon tehette volna gyümölcsözővé. Boldogult Bab 
alapitványai oly sokfélék, miszerént csudálkozunk, hogy azok 
miért nem elégítenek ki mindenkit. — Jelenleg mi által sem 
nyerhetné meg inkább a káptalan a papság rokonszenvét, 
mintha a zsinat megtartását kieszközölné. 

Czikkünk irója egy magános ügynek fölemlitése után 
azt vi ta tván, hogy a romai szent-székhez csak a hit dolgá-
ban fölebbezlietni, igy végzi értekezését : 

„Az érseki székről csak a zsinathoz történhetik a föleb-
bezés, mely a hit dolgain kivül mindenben a legfelsőbb ha-
tóság. Ezt kívánja a keleti fegyelem, a mint az Erdélyben 
kifejlődött. Milyen volt a fegyelem a Libánon hegyén és Ga-
latiában , lássák az odavalók , kik vele élnek , nekünk a ma-
gunkéhoz kell ragaszkodnunk. Ompolyi. 



EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZATHMÁR, jan. 29-én. Ma tartatott meg nálunk az 

irgalmas-nénék szép templomában a gyászisteni-tisztelet Is-
tenben boldogult nm. L e o n h a r d J á n o s M i li á 1 y es. k. 
tábori püspökért. A boldogult alapitá tudnillik 40,000 frttal 
a szathmári katonaleány-növeldét altisztek és közkatonák leá-
nyainak számára. Ugyanis a halhatatlan emlékű H á m János 
szathmári püspök állitott zárdátSzathmárott több mint 300,000 
frtnyi költséggel az irgalmas-nénék részére, és ezek elvállal-
ták a kötelezettséget, hogy évenkénti 80 írtért eltartanak 
ruhával, élelmezéssel és minden szükségessel ellátva egy-egy 
katonaleányt. L e o n h a r d püspök mig élt, atyailag gondos-
kodott ezen intézetéről, és nem rég halála előtt még 1000 
forintot alapított az abbani vallástanitó számára, és végren-
deletében is a mennyire tud juk , nagylelkűen gondoskodott 
azon intézetről, melyet lelki barát jával , Hám püspökkel emelt 
azon leánykák részére, kiknek leginkább szükségük van ne-
velésre. Közönségesen 64 katonaleány létezik az intézetben. 
— Holnap székesegyházunkban P e l i k á n József apátkano-
nok úrért fog gyászmise tartatni, ki f. h. 26-án halt meg hir-
telen halállal életének 77-ik évében, és ki maradandó nagy 
érdemeket szerzett magának Marmarosban és Szathmár vár-
megyében a gyümölcsfa-tenyésztés által. Ha valakiről róla 
áll a szó szoros értelmében a régi latin mondat : „Arbores 
inserimus, quae aliis prosunt." O élte végéig a legbuzgóbb 
kertész és gyümölcsfatenyésztő volt. A legközelebb mult ősz-
szel a debreczeni és szathmári gyümölcskiállitásban különös 
dicséret- és elismerésre méltattatott. Vendég-szeretete- és az 
alsóbbrendű papság iránti különös barátságáról is méltán di-
csértetett a boldogult. — Azon számos régi templom között, 
melyek a régi korból fönmaradtak a szathmári egyházmegyé-
ben, különös emlitést érdemel Ugocsában a m á t y f a l v i , 
mely gyönyörű góth stylben egészen faragott kőből épült. E 
templom teteje azonban és boltozata az időknek viszontagsá-
gai miatt romba dölt, és csak a mult évben kezdhetett hozzá 
a szathmári megye e régi ritka emléknek helyreállításához. 
Megtudván ezt mélt. és ft. G y ő r f f y László, vál. püspök és 
nagyváradi nagyprépost ur, 200 forintot a. é. küldött egy ol-
tárkép számára, és ezt azon kegyeletből, mivel némely roko-
nai a nevezett templomban nyertek örök nyughelyet. Isten 
fizesse meg ezerszer ezt a szép adományt a kegyes jótevőnek. 
Van a szathmári egyházmegyében a fönebbi régi templomo-
kon kivül még sok más egyházi ritkaság, és ez nem más mint 
igen számos, góth Ízlésben épült fatemplom egy sudár igen 
magas és 4—12 apróbb-toronynyal Ezen faépitmények ed-
digelé elkerülték hazánkfiainak figyelmét, de már igen szá-
mos külföldi, ki e tájakon j á r t , nem győzte e fatemplomok 
építészetét, tornyait és tornyocskáit csudálni, és főleg csudál-
kozását a fölött kifejezni, hogy még semmiféle tájképben nem 
használtattak föl a táj ékesitéséhez e gyönyörű fatornyok. 
Nem régen több czikk közöltetett a birod. épitészeti régisé-
gek fölkutatására és föntartására alakult bécsi társulatnak 
„Mittheilungen" czimü folyóiratában a norvegi faépitmé-
nyek- , fatemplomokról, — és irne , nálunk igen számos még 
az ilyen fatemplom , és pedig szebbnél szebb , és senki sem 
gondol rájok, sőt évről évre kevesbül számuk, miután kőtem-
plomok épittettnek helyükbe, és mivel nincsen már mester, 

ki értene az ily fatemplomok építéséhez. De máskor, ha te t -
szik t. szerkesztő urnák *) , a faépítményekről többet. 

ROMA. (Vége.) Aszent-Károly-kolostornak ajtatos la-
kói, a serviták minden ok nélkül kiűzettek; az algheroi szent-
ferencziek kutatással nyomorgattattak ; Vercelliben egy pap 
börtönbe dobatott , mivel kárhoztatni merte a szemtelen szí-
nészeket erkölcstelen előadásaik miatt ; szétüzetett a pálo-
sok szerzete, melyet a kiküldött bizottmány is a haza hálá-
jára érdemesnek talált ; kiűzettek a karthausiak, s házukba 
bolondok vitettek be ; kiűzettek a szent keresztről nevezett 
laterani apáczák; aug. 21—22-én éjjel megtámadtatott a ka-
puczinus apáczák zárdája, a csőcselék nép az ablakon rohant 
be az Isten leányainak békés hajlékába ; eltörültetett az ir-
galmas-nénék szerzetes társulata Casaleban ; a passionista 
apáczák, kiknek szerzetes háza 20 forradalmat látott , egy 
tollvonással a világba szórattak ; Sclopis Fr idr ik , ma állami 
tanácsnok, 1854-ben a senatusban megvallá, hogy 1848— 
1854-ig 49 perkereset indíttatott a papok ellen politikai 
ügyben, s a törvényszék csak kilenczet ítélhetett el. És mily 
elitélések voltak ezek? A turini , a sassari-i, a cagliari-i ér-
sekek elitélése. A többit ezekből ismerjük. — ,Satelles i, fer-
rum rape' szólt az 1853, oct. 27-i ministeri körlevél s befo-
gattatott, tömlöczre vettetett sok pap. A régi törvények elég-
telenek voltak, 1854-ki jan. 2-án uj törvényjavaslat tétetett 
a kamarák asztalára a papság ellen. ,Ferrum rape' kiáltott 
Brofierio 185J.-ki mart. 17-én sürgetvén, hogy a minister 
vonja ki kardját, s vérig sújtsa a papságot. Nem a kegyetlen 
Heródesnek szava volt ez ? Miután az alexandriai servita-
atyák a cholera alatt magukat a betegeknél kitüntették, 
miután négyen a buzgalomnak áldozatjai let tek, kiűzettek 
csendes kolostorukból, s az üldözés minden szerzetes ren-
dekre kiterjedett. Kutatások, szállásolások, lezárolások a szer-
zetes házakat sorba ér ték, mig egészen el nem űzettek. Ale-
xandriából a domonkosiak és serviták, Carmagnolából az 
ágostoniak, Cortemigliából a cisterek, Quartoból az olivetiek, 
Turinból a karmeliták, stb. Ezen tervbe fogott üldözés any-
nyira haladott, hogy 1856-ban, 772 szerzetes, 1085 apácza, 
670 kanonok, 1700 plebánus tömlöczben vagy számkivetés-
ben vol t , 2960 szerzetes, 175 apácza földönfutóvá tétetett. 
Pedig ez csak a kis Piemontban történt. Mily lelkismerettel 
lehettek azon papok, kik a szabadelvűek pártját, mely ennyi 
csapást hozott az egyházra, uralkodásra segitettek, velük 
tar tot tak, elveiket vallották? Mily zavart lélekkel mehettek 
az itélő Istennek bírói széke elébe ? Oly nagy a grex immo-
latorum ! Szerencsés még azon pap , a k i t , habár a szabadel-
vűekkel tartott, ezeknek párt ja tömlöczbe vetette, mivel ve-
xatio dedit intellectum ; de kik, mint Passaglia, azoknak ke-
gyeiből gazdagok lettek , végső konokságba estek, bűnbánat 
nélkül meghaltak. Az immolatorum száma nagyobbodott, a 
mint a szadadelvü pártnak hatalma a többi olasz tartomá-
nyokra terjeszkedett. A pisai érsek és bibornok , Angelis bi-
bornok,az avellinoi püspök üldöztettek, habár semmi bűntény-
ben el nem marasztaltattak. A bergamoi, a bresciai, guastal-
lai, parmai , piacenzai, modenai, carpi-i, florenczi, nápolyi, 
faenzai, imolai, anconai, cagli-i, pergolái, fanoi, fossombro-
nei , jesi-i, pesaroi, sinigagliai, orvietoi, perugiai püspökök, 
érsekek tömlöczben, számkivetésben vannak. A forradalomnak 

*) Kézcsók érette. S z e r t -



.« 95 

dühe, Christi insecutor sustulit ceu turbo , a bolognai érse-
ket, Viale Pre lá t , a turini érseket, a loretoi, recanati-i, osi-
moi, cindoli-i, amalsi-i, bovinoi, marsicoi, potenzai püspököt 
Quid profuit tantum nefas ? Pepoli és Valerio mihelyt a Már-
kákba berontott, azonnal a szerzeteseket, az apáczákat, az ár-
tatlanokat zaklatta, szétiizte. Heródesnél nagyobb kegyet-
lenségeket követvén, mivel élihalállal nyomorgatta őket, hogy 
érezzék a keserves halált. Es ha nem segítette volna a ki-
fosztott szent-atya, és mások testvéri ker. szeretete, sokan éh-
halállal vesztek volna. Hanem vox in Roma audita es t , plo-
ratus et ululatus multus. Az éhező szerzetesek és apáczák 
jajkiáltásai mindenütt hallattak, s a hivek jótevékenysége 
sietett segítségükre. — De ez sem volt elég a forradalom 
dühének. A mely szerzetes-házak megmaradtak, 1862-ben 
szétszórattak ; Fánóból a fülöppiek, kapuczinusok, ferencziek, 
minimik; Imolából a domonkosok, Anconából a kapuczinusok, 
Fermóból a ferencziek, Florenzből a vallumbrosok, Bologná-
ból az ágostoniak, Mezzajuzzóból a vazuliak , Modenából a 
Corpus Domini, apáczák ; Pisában a domonkosiak, Messiná-
ban a jeromosiak, Faenzában aclarissák, Trapani-, Noto-, Cre-
mona-, Parma-, Lucca-, Corleoneben több szerzetesek házai 
katonai laktanyává változtattak. A hely szük, hogy ezeknek 
neveit ki ir jam, kiket a forradalom megölt. Az egyháznak 
kára mérhetlen. Papok, szerzetesek, hivek! hol van lelkis-
meretetek, kik szabadelvüségen kezditek, s forradalmon vég-
zitek a ti pályátokat ? Vindica sanguinem nostrum Deus no-
ster ! 1862-ik év jan. 5-én Fanóban a fönnevezet négy szer-
zetes ház lefoglaltatott, világi czélra fordíttatott, Febr. 10-én 
Imolában a domonkosok háza; febr. 18-án Cagliariban asco-
lopi szerzetesek háza ; febr. 20-án Bolognában a Corpus Do 
mini apáczák h á z a ' febr. 21 én Florenzben a vallumbrosiak 
háza; mart. 19-én Bolognában az ágostoni apáczák háza; 
april 10-én Pisában a domonkosiak háza; april 26-án Patti-
ban, messinai megyében, a minores observantes háza; maj. 
3-án Messinában a jeromosiak kolostora; maj. 17-én Paler-
moban a vazuliak zárdája; maj. 26-án Fermoban a ,minores ob-
servantes' háza; maj. 28-án Faenzában a clarissák zárdája; 
jun. 2-án Modenában a Corpus Domini apáczák kolostora; 
jun. 5-én Trapaniban sz. Rókus zárdája; jun. 8-án Lugóban 
a domonkosiak háza; jul. 3l-én Notroban sz. Antal zárdája; 
sept 1-én Cremonában a sz Máriáról nevezett kolostor; sept 
10-én Anconában a zoccolanti szerzetesek és kapuczinusok 
háza; sept. 18-án sz. Sándor zárdája Parmában; sept. 27-én 
sz. Miklós kolostora Luccában ; sept. 30-án a ferencziek háza 
Pat t iban; oct. 1-én a cassinoi benedekiek háza Messinában, 
és a ferencziek háza Luccában; oct. 4-én Ciminnában, a pa-
lermói érseki megyében a domonkosiak háza ; oct. 7-én Cor-
leoneban az ágostoniak háza; oct. 28-án Sienában a Carmine-
kolostor ; oct. 29-én Terminiben a domonkosiak Gancia nevü 
kolostora; nov. 8-án Parmában az Annunciata-kolostor; és 
Caltagitoneben a Carmine-zárda ; nov. 10-én Parmában a re-
formati fratres háza; dec. 10-én Nápolyban sz. Terézia és sz. 
János kolostora ; dec. 21-én Cicoloban a kapuczinusok zár-
dája , és ferencziek háza lefoglaltatott, szétüzetve a világon, 
élelem, lakás és ruha nélkül. Ehhez még Nápoly városában a 
lucchesi atyák, ágostoniak, minimik, alcantariak, liguorianu-
sok, benedekiek, domonkosiak , Ursula-szüzek házai, a többi 
15 kolostorral katonai laktanyává, szertárrá alakíttattak át. 

Egy városban 15 szerzetes ház tör ültetett el. Hol alelkisme-
re t , mely mindezekről az Isten birói széke előtt felelni, szá-
mot adni tudna ? Csak paptársainkat ne látnók ezen forra-
dalmi pusztítók soraiban ! Szabadelvüségen kezdették, a go-
nosz pártot uralkodásra segítették , most lá t ják , kiknek ad-
tak segitséget. 

LONDON. (Vége.) A londoni Szent-Vincze-Társulat gyű-
lésében fölolvastatott, hogy a garotteur zsiványoknak egyike 
65000 frankkal telt erszényt egy asszonyságnak visszaadott 
A nő elfogadta, s jutalom fejében két schillinget adott. A 
társulat ezen megtért zsiványt szolgálatra segítet te, s most 
már a jezsuiták kolostorában szolgál közel Windsorhoz. A 
társulat tehát nem csak alamizsnát orsztogat, de tér i t , és a 
veszélytől óv. — A csendőrség elfogott egy kóbor ílut. A 
vallatás azt mutat ta , hogy a fiu katholikus szülőtől való , ir t 
tehát a csendőrség a walthamstowi ipartanoda fölügyelőjé-
hez , van-e még hely egy ílu elfogadására ? Azalatt egy an-
gol ur ajánlkozott a ílu elfogadására, mondván, hogy a ne-
vezett ipartanodában nem igen lesz többé üres hely. Ezen ur 
a fiút a felthrami ovodába küldte, mely egészen protestáns in-
tézet. A bibornok irt az óvoda igazgatójához , követelvén a 
fiút, s biztositvén a csendőrséget, hogy ö gondoskodni fog 
a fiúról. Már négy hónapja , hogy a bibornok irt, eddig sem-
mi válasz nem érkezett , a fiu az anglican vallásban nevelte-
tik. — Dec. 21-én a bibornok értekezletet tartott papjaival, 
s néhány kitűnő híveivel egy tanoda építéséről a kóbor, és 
fenyitett fiuk számára. Az állam segedelmet ad ily iskolák-
nak, ha a városi hatóság ezt kérvényezi. Manning ur érde-
kes adatokat közölt a brook-greeni fenyítő iskoláról, mely a 
bibornok által alapít tatott , 1000 font sterlinget alapitványul 
letéve. Ezen iskolában jelenleg száz fiúnál több ta r ta t ik , s 
ez csak negyedrésze az évenként megfenyített fiuknak Lon-
donban. Ez az egyetlen kath. iskola déli Angolországban, 
hanem Mont-saint-Bernardban van 300, az éjszaki részeken, 
Market Weightonban van 200 fegyencz fiúra ily iskola. 
Fiaink tehát, kik fenyíték alá esnek, Felthram iskoláiban hi-
tüknek vesztésével büntettetnek. Campden ur földmiveléssel 
összekötendőnek javasolta az ily iskolákat, például hozván 
föl Glenerée iskoláját Irlandban. Morris kanonok ur előadta, 
hogy a walthamstowi ipartanodán kivül, melyet a bibornok ur 
egészből alapított , más kath. iskola nincs , mely államsege-
delemben részesülne. A bibornok ur több példát előhozott, 
mily cselekkel iparkodnak az angolok az ily fegyencz kath. 
fiukat az anglican hitben nevelni, be vive őket a felthram-
féle tanodákba. O hasztalannak találja, hogy a parlamenthez 
folyamodjanak a bajnak orvoslására. O'Niel kanonok ur elő-
adta , hogy az irgalmas testvérek vezetése alatt egy-egy is-
kolás fiúnak eltartása Brook Greenbencsak 17 font sterling-
be j ö n , mig azalatt a protestáns iskolák vezetői bevallják, 
hogy egy-egy fiu évenként 25 font sterlingbe kerül. (625 
frank.) Blount György , a Szent-Vincze-Társulatnak elnöke 
Angolországban ily ipartanodára London délnyugoti részén, 
a vonalon kivül egy házat ajánlott föl 10 acre földdel. Az é 
czélra alakult bizottmány következő férfiakból áll: Campden, 
Edward Howard (lord), Petre (lord), Langdale Károly, Blo-
unt György ; Hearn , s Niel kanonokok, s püspöki helyette-
sek , Monning, Morris kanonok, Christie jezsuita atya. A bi-
zottmány titoknoka s pénztárnoka Jerningham hajós kapi-



tány. A ,Catholik Directory' szerént ekképen áll az egyház 
Angolországban: 1242 pap, mult évben volt 1215; 872 ká-
polna, mult évben volt 824 ; 162 kolostor, mult évben 153 ; 55 
szerzetes-társulat, mult évben volt 50 ; 11 collegium , mult 
évben tiz volt. Skótiában 1862-ben volt 171 pap, most van 
175; 193 kápolna, ma 195; 9 kolostor, ma is annyi; és 2 
collegium. Szerzetes társulat nincs Skótiában. 

SCHANGHAI, oct. 23-án 1862. A város, melyben hit-
küldéri intézeteink központosítva vannak, gazdag és ter je-
delmes város let t , hol minden nemzetek ílai találkoznak. Ez-
előtt csak külföldi hatalmak képviselői, s néhány kereske-
dők laktak i t t , ezek nem sok munkát adtak, legfölebb, ha 
boldog halálra készittettük el őket, mivel nem voltak fiata-
lok , kiket a hitben oktattunk volna. Most a viszonyok már 
változtak, sok katholikus és prot. családok laknak itt, a gyer-
mekek számosak, kiknek oktatóra van szükségük. Több eu-
rópainak chinai nőtől született fiai vannak, ezek, s más 
egészen chinai szülőktől született ifjak kereskedelmi is-
kolát óhajtanak, és nincsen. Van két Collegiumunk, melyek-
ben két atya működik, egy kis, és egy nagyobb növel-
veldénk tisztán a chinai tanulmányokra ; sok iskola van Chi-
nában, a tudósok rendesen oktatnak, de az ipar- és kereske-
delmi tantárgyaknak nincs iskolája, ennek becsét a chinaiak 
még föl nem fogták. Szeretnénk, ha sok testvéreink volnának 
ezen nagy szükségre, mely napról-napra érezhetőbb lesz. Az 
Iskola-testvérek, kiknek Singapurban nagy házuk van, talán 
Shang-Haiban is nyithatnának ily iskolát. Ez évben már sem-
mit sem kezdünk ; azért irok önnek, hogy tanácsát vehes-
sem, hova forduljak. — A tai-piang-hi-ak valóban ostor Chi-
nára ; már azt véltük, hogy mindent tüzzel-vassal fognak el-
pusztítani. Shang-Hai-ban most nem félünk semmit tőlük, az 
európai hadak megfékezték őket , hogy városunkra nem ha-
mar lesz kedvük visszatérni. A jólétnek veszélyei fenyegetik 
a lelkeket. Eddig a vallási viszonyok csendesek, kedvezők. 
L e m a i t r e jezsuita-atya. 

VEGYESEK. 
PEST, dec. 10-én. A nyustyai hivek forró hálájukat 

kérik kifejeztetni K o l l á r t s i k István rozsnyói püspök ő 
mlgának azon kegyességéért, melynél fogva az ottani egy-
ház kelyhét megaranyoztatni, és egy harang átöntéséhez te-
temes adománynyal járulni méltóztatott. 

— S o l t é s z Alajos, a pesti kath főgymnasiumban 
hittanár, ki egy, nagy kelendőségnek örvendett müvecskéjé-
vel pápa ő szentsége részére szép összeget gyűjtött, jelenleg 
ismét két röpiratot adott ki , melyeknek tiszta jövedelmét 
egyéb jótékony czélokon kivül kiválólag a Pest lipót-városi 
templom fölépítésére szánja. Az egyik nyomtatvány czime : 
„Ájtatosság a Szentlélek Istenhez." Mindennemű kath. isko-
lák használatára. Ara 10 kr. A másodiké: „A gyermeki ke-
gyelet szövétneke, vagyis a gyermeki kötelmek korszerű 
megvilágositása és szivbe-vésése szavak-, példák- és imák-
ban." Ara 20 kr. A tartalom és jó czél egyaránt ajánlják. 
Mindkettő német nyelven is kapható. 

— Az egri ersekmegyei névkönyvben kiemelendő a 
„Regestrum decimarum papalium sexennalium dioecesis 
Agriensis de annis 1333, 1334, et 1335; melynek hiteles 

másolata az érseki levéltárban őriztetik. — Valóságos kano-
nokság van 14, tiszteletbeli 8 ; főesperesség 4 ; alesperesi 
kerület 24; plébánia összesen 192; ezekből kegyúri 135; a 
kegyurak közt az érseknek van 8, a káptalannak 17, községek-
nek 12, vallásalapitványnak 19 plébániája; áldozár összesen 
318; növendék-pap 74. Latin szertartású iiivek : 391,887; gö-
rög szertartásuak 54,860; tanulók 36,418. 

— Megjelent a „Magyar egyházi szónok" III. füzete r 
mely a nagyböjti időszakot foglalja magában, és hamvadozó 
szerdától bojt III. vasárnapjáig minden napra szolgáltat 
elmélkedést. 

— Mainzban, a hol a buzgó főpásztor csak imént czá-
folta meg az irgalmas nénikék ellen gonoszul kikürtölt rossz-
lelkű vádakat, ismét uj munka jelent meg „Ganganelli" czim 
a la t t , mely a legaljasb módon támadja meg a jezsuitákat 
mint méregkeverőket stb. A műnek szörnyű aljassága fölött 
még a szabadelvű sajtó is pálczát tört. De a munka terjed, és 
kiszámított hatását sem fogja téveszteni. Ugy látszik, rend-
szeres üldözés alá veszi a sajtó ott is a kath. intézményeket ; de 
a lángbuzgalmu főpásztornak tán sikerülend ezen fegyvert is 
egy kissé megtompitani. 

— A verduni törvényszék előtt a napokban különös örökö-
södési kérdés került tárgyalás alá Egy,különben czélzásból aj-
satosnak mondotthölgy végrendeletében ezt hagyá meg: Mind-
két rokonomnak, A. és Cz. kisasszonyoknak ,kik jelenleg irgal-
masnénikék, 30,000 frankot hagyok azon föltétel alat t , hogy 
halálozásom pillanatában szerzetesi fogadalmukról lemondtak 
légyen, vagy a reá következő évben lemondjanak, és semmi-
féle szerzetes-rendhez ne tartozzanak. Ezen föltételt mint 
olyant, mely a törvénynyel és jó erkölcsökkel ellenkezik, a 
két hölgy megtámadta. A törvényszék csakugyan ezen érte-
lemben döntötte el az ügyet, semmisnek nyilvánítván a föl-
tételt, és mind a két irgalmas-nénikének odaítélte az örökséget. 

K é r e l e m : A „Magyar Sión" első füzete e napokban már szét-
küldetvén fölkérjük azon t. előfizetőinket, kik füzeteiket a postáról 
vagy több helyütt általunk fölkért magán uton meg nem kapnák , szí-
veskedjenek e füzeteiket az illető utolsó postaállomás lelkészénél , hol 
ez esetben letéve lesznek, átvenni. K n a u z Nándor. 

ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS 
báró Ket te ler V i l m o s mainz i p ü s p ö k 

„ S Z A B A D S Á G , T E K I N T É L Y ÉS EGYHÁZ" 
czimü müvének magyar kiadására. 

E nevezetes mü megjelenése sokkal nagyobb elismeréssel, mond-
hatni lelkesedéssel iidvözöltetett a német , sőt a magyar kath. sajtó ál-
tal is, hogysem az én dicséretemre szorulna. A kornak azon hitetlen irá-
nya , mely különösen a kereszténység megszentesitett szavainak elfer-
dítése, a „szabadság, testvériség, egyenlőség" magasztos fogalmainak 
átkos czélokra magyarázása által csábítja el és vezeti tévútra a könnyen-
hivőket , mindinkább nagyobb és nag.obb foglalásokat tesz hazánkban 
is. Azért gyenge erőmhez mért szolgálatot véltem tenni a magyar egy-
házi irodalomnak és a kath. közönségnek , midőn , a m é 1 t ó s á g o » 
s z e r z ő e n g e d é l y e m e l l e t t , e müvet magyarra fordítottam^ 

Azon leszek, hogy e mü, mely már sajtó alatt van , mielőbb nap-
világot lásson , s t. előfizetőimnek azonnal szétküldessék; ugyanazért 
az előfizetési pénzeket is m i n é 1 e 1 ő b b kérem beküldetni a főtiszte-
letü egri egyházmegyei hivatalhoz , vagy az érseki könyvnyomdához^ 
vagy pedig egyenesen hozzám cziinezve. 

Előfizetési dij : egy foiint a. é. 
Minden nyolez előfizető után egy tiszteletpéldánynyal kedves ' 

kedem. 
Eger , 1863-ki januar-hó 12-én. 

K a t i n s & k y G y u l a s. k. 
egyházmegychivatali tollnok. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 



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

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

RELIGIO o 

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, február 14-én. I S . I. Félév. 1863. 

TARTALOM : A görög-egyesült egyház jövője. — 
Franczia okmányok. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A görög-cgycsült egyház jövője 1). 
A szelek és hullámok fölszabadítva zajongnak 

Péter hajója körül; ámde kormányosa nem meritteti 
el magát, kezében tartja ő a kormányrudat, s szemeit 
keletre függeszti. Pápasága első napjaitól hangoz-
tatja ő már a kiengesztelődés s béke szavait a kele-
tiekhez , s most legújabban is a Kelet vallási szüksé-
geinek tanulmányozása igényelte-gondokat egy e 
czélra külön alakitott congregatióra bizta. Ezen irány 
felé fordítják tekintetüket az államférfiak. A pillanat, 
ugy látszik kedvező arra, hogy a keresztény közön-
ség figyelmét korunk nagy kérdéseinek ezen egyi-
kére tereljük. . 

I. 
Nagy Sándor győztes fegyvereinek csak az si-

került egyedül, hogy egy mulandó birodalomnak 
alapját vethette meg, mely azonban alapitóit túlélni 
nem vala képes. Am annál maradandóbbak valának 
a görög szellem vívmányai a barbarok közt. Ugyanis 
Görögország nyelvének, törvényei-, irodalma-, tudo-
mánya-, művészetének nemcsak Thracia hódolt, ha-
nem Kis-Ázsia, Syria és Aegyptus is — s habár nem 
vihették is annyira a görögök, hogy hatalmas biro-
dalmat s erőteljes politikai egységet alapítsanak a 
messze tartományokban: mégis igaz marad mindég, 
mikép ott a görög műveltség csakugyan mély gyö-
kereket vert. Kelet meggörögösült s görög maradt 
akkor is, midőn azt a romaiak uralmuk alá hóditák. 

Ezen értekezés eredetileg az érdemdús jezsuiták által 
kiadott s Párisban megjelenő „Etudes religieuses, historiques 
et littéraires" czimii folyóiratban jelent meg. Mi azt a „Ka-
tholik"-ból vettük k i , s üdvösnek találtuk annak közlését 
annál is inkább, miután ez a görög szakadár egyház viszo-
nyaiban annyira avatott, s az egyesülésért hőn lángoló G a-
g a r i n atya kitűnő tollából foly s oly érdekes, gyakorlati s 
nagy horderejű javaslattal lép föl , hogy azt ismertetni édes 
kötelmünknek tartottuk. 

A másik részen Gallia, Spanyolország, Afrika győ-
zetett le a romai fegyverek által, mi több, még a 
romai társadalom mintájára is öntetett s nyert oly 
erős kinyomatot, hogy annak nyelvét nemzeti szo-
kásaival együtt elfogadta. A mint ekkép e tartomá-
nyok egy birodalommá alakultak, ennek ölében két 
nyelv, két műveltség honolt; vagyis , mint mondani 
szokás: két nemzetiség: g ö r ö g és l a t i n . 

Az ügyek ily állásával találkoztak az apostolok, 
midőn az evangéliumot hirdetvén, Krisztus egyházát 
terjeszték. Azonban távol annak még a legcsekélyebb 
megtámadási gondolatától is, u g y fogták föl azt, a 
mint volt : egyaránt hinték ők az isteni igének mag-
vát a görögök és latinok között, s ezeknél ugy mint 
azoknál fejleszték azt a nélkül, hogy a nyelvek s 
nemzetiségek kérdéseivel bíbelődtek volna. Minek 
azon eredménye lőn, hogy az egyház, miután mind-
két nép jelleméhez alkalmazkodott, mindkettőnél 
külön physiognomiát is nyert. A hit ugyanaz, az 
anyaszentegyház egy vala; ámde a szertartás nem 
egy s ugyanazon nyelven végeztetett mindenütt; ké-
sőbb pedig különféle szokások állapíttattak meg, s 
lőnek uralkodóvá a szent titkok megünneplésében, a 
szentségek kiszolgáltatásában, az imák alakjában s az 
egyházi fegyelem némely pontjaiban. A szertartások 
és szokásoknak ezen összege, akár a latinok-, akár 
pedig a görögökről vegyük is föl azokat, képezi azt, 
a mit „ritus"-nak nevezünk, mely már a nicäai zsinat 
előtt elég határozott alakot vőn. Tehát az egyházban 
ős időktől fogva két szertartás létezett, úgymint : 
g ö r ö g és 1 a t i n ; s e kétféle szertartásnak egymás-
melletti léte, fönmaradása soha sem volt veszélyes 
sem a hit-egységre, sem pedig az egyház egységére 
nézve. Innét a görög egyház nevezete alatt értjük az 
egyház azon részét, mely a g ö r ö g szertartást kö-
veti ; a latin egyház alatt pedig azon egyházat, mely 
a l a t i n szertartást tartotta meg, nem mintha két 
egymástól elszakadt egyház léteznék, hanem egyedül 
azért, mivel az e g y anyaszentegyháznak mindkét 
fele részént a g ö r ö g , részént pedig a l a t i n szertar-
tást követi. 
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A romai birodalom végképi fölosztása után még 
határozottabb kifejezést nyertek ez elnevezések, a 
mennyiben ugyanis az egyház mindkét fele megfe-
lelt a birodalom mindkét felének: a görög egyház a 
k e l e t i - , a latin pedig a n y u g o t i császárságnak. 

A romai püspök mindjárt kezdetben azon hatal-
mán kivül, melylyel mint a közönséges egyház feje 
fölruháztatott, némi közvetlenebb s egyenesb hatást 
gyakorolt a latin egyházra, és ebben állott a Nyugat 
patriarchatusa. Keleten pedig az alexandriai és anti-
ochiai püspökök, kiki saját kerületében, de a pápa 
elsődsége alatt gyakoroltak némi fölügyeleti jogha-
tóságot azon püspökök fölött, kik pásztori széküktől 
függtek. Később a konstantinápolyi és jeruzsálemi 
patriarchatus alapítása következtében egyszerre négy 
nagy , egymástól független egyházi kerületre lőn 
fölosztva a Kelet, a melyeknek élén a konstanti-
nápolyi, alexandriai, antiochiai s jeruzsálemi patriar-
chák voltak. 

E körülmény semmi olyasmit sem idézett elő, 
mi tán az egyház egységével elviselhetlen lett volna. 
A keleti patriarchák köteleztettek a pápávali egy-
ségre, elismerve az ő elsődségét. Fontos esetek el-
döntésénél pedig a romai pápa határozataira hivat-
koztak, s nem egyszer történt, hogy ez a patriarchá-
kat egyházi fenyítékkel büntette, s őket székhelyük-
ből el is mozdította. 

Azonban idők folytán nemzeti versengések, po-
litikai féltékenységek, irigy számitások, alaptalan 
igények, vak előítéletek és szomorú félreértések tá-
madtak. A villongások mindinkább szaporodván, 
végre egészen fölbomlott a kötelék is, mely mindkét 
egyházat egymáshoz füzé. Ebben áll a keleti szaka-
dár ság. 

Azonban a régi viszonyok újbóli létrehozása, 
s az egyesülés helyreállítása érdekében nem szűntek 
meg ismételve kisérleteket tenni. E kísérleteknek 
legfényesbike s legnevezetesbike a florenczi zsinat-
ban történt, a hol is a görög és latin püspökök töké-
letes megegyezéssel vetették meg alapját a kibékü-
lésnek azon reményben, hogy annak örökösnek kell 
lennie; de fájdalom! nagyon is rövid ideig tartott. 

Am azért ne gondoljuk, hogy a florenczi zsinat 
csekély eredményű lett volna. Mert a béke alapjait 
és föltételeit föltalálni s világosan meghatározni nem 
volt csekélység. S ha a diplomatiai nyelv némi kife-
jezésével szabad élnünk — a jegyzőkönyv nyitva 
maradt, s Kelet összes egyházai tudhatták, mily föl-
tételek alatt lenne kész a romai egyház őket ujolag 
egyességébe visszafogadni. Csatlakozának is lassan-

ként keleti püspökségek s egyes egyházak a florenczi 
zsinatban megállapított alapföltételekhez, és ez ere-
dete a különféle görög-egyesült egyházaknak. Ezen 
egyházak, föntartva szertartásaikat és szokásaikat, 
részét képezik a közönséges egyháznak, ugyanazon 
egy hitet vallván, s szent Péter utódjának elsődségét 
elismervén. Következőleg a görög-egyesültek katho-
likusok görög szertartással; vagy más szavakkal: 
görögök, egyességben élve a szent székkel. E görög 
szertartású katholikusoknak összege képezi az úgy-
nevezett görög-egyesült egyházat. S habár elszórva 
élnek különféle tartományokban, habár különféle 
nemzetiségekhez tartoznak is, s több külön egyházat 
képeznek: mégis illetlennek találjuk őket, kik hely-
zetük, szükségeik s jövőjük tekintetéből egyenlők, 
ezen tanulmányainkban egymástól elválasztani. 

Soroljuk el tehát a különféle csoportozatokat, 
melyekből jelenleg a görög-egyesült egyház áll. Ezek 
Orosz-, Lengyel-, Ausztria- Törökországban s mind-
két Siciliában vannak ide s tova szétszórva. 

1. Az orosz császárság bensejében azon neveze-
tes és szerencsétlen ruthén egyház köti le figyel-
münket, mely, miután a lengyel királyok uralma 
alatt a boldogság fényszakát élvezé, Miklós császár 
által 1839-ben erőhatalommal szétromboltatott. Nin-
csenek ugyan többé püspökei, az üldözést átélt cse-
kély számú papjai sem birnak többé szent hivataluk 
gyakorlatára szabadsággal, a nép is hivatalos uton az 
orosz egyház lajstromába van följegyezve: mindaz-
által hite nem tépetett ki szivéből, s nem bocsáthat-
nók meg magunknak, ha e vértanú-egyházról meg-
feledkeznénk, mely föltámadása napját várja. 

2. A lengyel királyságban a chelm-i püspökség, 
az ős ruthen egyháznak egyik maradványa noha ki-
kerülte a többi püspökségeket ért vereséget, mind 
ennek daczára léte igen bizonytalan. 

3. Ausztriában vannak püspökségek, melyek 
hajdan részét képezék az orosz egyháznak, s a melyek 
mostanában a lembergi metropolita-széktől függnek. 

Magyarországban a szláv eredetű görög-egye-
sült püspökségek, Magyarország primásától az eszter-
gomi latin érsektől függnek; Horvátországban pedig 
a zágrábi latin érsek egy görög-egyesült horvát vagy 
szerb fajú püspökséget számit suffragan-megyéi közt. 

Erdélyben több román, vagy moldva-oláh szár-
mazású görög-egyesült püspökök a fogarasi metro-
polita-szék körül csoportosulnak, mely szintén a gö-
rög-egyesült szertartást követi. 

4. Ha átmegyünk Törökországba , itt mindjárt 
a syriai melchita egyház emlitendő föl. Tiz püspök-
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séget számlál, melyek az antiochiai patriarchától, ki 
ezelőtt Damaskusban, most pedig Beyruthban lakik, 
liiggnek. A melchita egyház arabsokból áll,s szertar-
tását a görög szertartás szerént ugyan, de arabs nyel-
ven ünnepli. 

Európai Törökországban a legújabb időkig nem 
léteztek görög-egyesültek. A sarjadozni kezdő bolgár 
egyház pedig csak is 1860-tól veszi kezdetét, s a tu-
lajdonképi görög-egyesült egyház még fiatalabb. E 
két egyház közt létező egyedüli különség abban áll, 
hogy az előbbeni a szláv-, az utóbbi pedig hellen 
nemzetiséghez tartozik. 

5. Végre mindkét Siciliában a szigeten és szá-
razon albanok és katholikus görögök laknak görög 
szertartással ; vannak templomaik, papjaik, zárdáik, 
papnöveldéik; sőt van egy-két püspökük is, de elkü-
lönített püspökséget nem képeznek. 

Már most csak a meddő névsorozatot kell olvas-
nunk , hogy részben fogalmunk legyen ezen egyház 
szenvedő állapotáról. Mindenek előtt nem bir a soli-
ditás elemeivel ; nincs még kellő száma. Valamennyi 
egyesült görögök ugyanis nem haladják meg jelen-
leg a három milliót; de ez még nem mind. Képzel-
hetünk magunknak oly egyházat, mely szerencsés 
helyzetében csak két vagy három millió hivőt szám-
lálna. Már most képzeljük pillanatnyira a görög-
egyesült egyházat valamely kisded tartományban, a 
minő Görögország vagy Rumania, megalapítva; a 
nép, a nagyok, az uralkodó fejedelmi ház, az egész 
nemzet tartozzék ezen egyházhoz; a nemzeti papság 
birjon ugyanitt oly intézetekkel, melyek szent hiva-
talának maradandósága- s működésére elkerülhet-
lenül szükségesek. Es ebben semmi rendkívüli sem 
lenne ; ily tüneményt legalább a latin egyház sok 
tartományban mutat föl; hasonlókép a görög nem-
egyesült is; ugyanez mondható a protestáns feleke-
zetekről is: csupán a görög-szertartásu katholika egy-
ház az, mely semmi hasonlóval nem bir. Ezen egy-
ház hivei nemcsak hogy szétszórva tengnek annyi 
különféle államok, annyi különféle nemzetek és nyel-
vek közt, nemcsak egymásra nézve idegenek, hanem 
ezenfölül még kisebbségben is vannak mindenütt s 
aránylag a lelkimüveltségnek is alacsonyabb fokán 
állnak. Azon férfiak is, kik születésük-, vagyonuk-, 
világi állásuknál fogva reájuk jótékony befolyást 
gyakorolhattak, és emelkedésüket s szilárdulásukat 
hathatósan előmozdították volna, még ezek is min-
denütt , vagy majdnem mindenütt elszakadtak e sze-
rencsétlen egyháztól s hivei közt csak is szegényeket 
és tudatlanokat számit. Ily siralmas állapotban mint 

könnyen képzelhető, szenvednie kell magának a gö-
rög-egyesült papságnak is. Tudom ugyan, hogy 
keblében annál tiszteletteljesb kivételek találtatnak, 
mennél nagyobb akadályokkal kell megküzdeniök : 
ámde el kell ismernünk azt is, miszerént a tudo-
mányt, buzgalmat, papi szellemet illetőleg, általán 
véve a latin papságnál alább áll, szóval, nem elégiti 
ki az igényeket. 

Nem kell több, hogy a gyengélkedő állapotot, 
melyben a görög-egyesült egyház él, bővebben ki-
fejtsük. Azonban még nem mondtunk el mindent. 
Ezen, számra nézve oly csekély, oly erőtlen, minden 
segédeszközöktől megfosztott egyház mellett két más 
nagy s hatalmas egyház áll, mindkettő érintkezik 
vele, s mindkettő oda törekszik, hogy azt keblébe 
terelje. 

Itt ezen erkölcsi rendben ugyanazon tünemény 
ismétlését tapasztaljuk, a melyet a physikai világban 
a súlyerő törvénye eszközöl. 'Ugyanis, mind a latin, 
mind a görög-nemegyeslilt egyház magához vonzza 
a kis görög-egyesültet, mely szüntelen hol egyik, hol 
másik felé hajlik. Vagy,hogy más hasonlattal éljünk, 
e szánandó egyház a Volta-féle oszlop kettős hullám-
zatának van alávetve, mely szünet nélkül oda törek-
szik, hogy alkatrészeit egymástól szétválasztván,szét-
bomlását eszközölje. Vagy szóljunk képletek nélkül : 
a görög-egyesültek azon veszélynek vannak kitéve, 
hogy megválva saját szertartásaiktól a latin, vagy 
pedig elszakadva a szent-széktől, a görög-ne megye-
sült egyház által nyeleinek el. Fölfogjuk ugyan 
könnyen, miszerént vannak hivek, kiket ama remény, 
hogy jámborságuk több segédeszközre s pártolásra 
talál, a latin egyházhoz vonz; de ép oly könnyen föl-
fogjuk azt is, miszerént vannak ismét mások, kik 
szertartásaik iránt lelkesülve, aggodalommal tekin-
tenek minden oly törekvésre, mely tán szertartásuk-
nak a latinhoz való idomitását és ez által eredeti tisz-
taságának meghomályositását eredményezné. Pedig 
könnyű meggyőződni arról, miként e nézetet a szent-
szék mindég roszszalta; mire nézve elég olvasni XIV. 
Benedek pápa „Allatae sunt" nevezetes brevejét,mely 
magában foglalja mindazt, mi csak ez érdemben el-
dődei alatt történt. Ugyanezen brevére hivatkozik 
maga IX. Pius is a keletiekhez intézett köriratában. 
Mind ennek daczára mégis e vélemény szerencsétlen-
ségre el van terjedve, s fájdalom! a teljes egyesülési 
hajlam ép ez által ingattatik meg. Miután pedig a nem-
egyesült görögök folytonosan e nemű legcsekélyebb 
kisérletek után is leskelődnek, s nem szűnnek meg 
azokat arra használni föl, hogy kimutassák, miként a 
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latinok csakugyan megvetik a görög szertartást : innét min-
den ez ügyben történt törekvések , melyek a görög-egyesült 
egyháznak a latinnali szoros egyesülését czélozzák, épen azt 
eredményezik, mi az óhajtott czéllal merőben ellenkezik. 

Néhány év előtt a syriai görög egyesült egyházban az 
eddig használt juliani naptár helyett a Grergely-féle naptár 
behozatala határoztatott. Csekélység vala ez magában véve, 
s semmi közvetlen hatással sem birt a szertartásra ; és mégis 
különféle körülmények, melyeket e változtatásban az eljárási 
mód idéze elő, aggodalomba ejtették a kedélyeket; a püs-
pököknek fele az u j naptár ellen nyilatkozott ; az orosz kor-
mánynak küldönczei meg elkövettek mindent, csak hogy e 
versengésnek még roszszabb fordulatot adjanak, oly annyira, 
hogy már tartani lehetett a pillanattól, a midőn ezen egy-
háznak nagyobb része ujolag a szakadárságba visszaesik. Mi 
valószinüleg mégis történendett, ha csak a syriai vérfürdő 
s az erre bekövetkező események az eszméknek más irányt 
nem adtak, s végső eredménykép az .ellenszegülőknek leg-
nagyobb részét a Grergely-féle naptár elfogadására nem ve-
zették volna. 

Bolgárországban az egyesülés nem halad oly gyorsan, 
mint egyelőre reméltük. Mert itt a görög-nemegyesült pa-
triarclíának s az orosz kormánynak küldönczei még mindég 
azzal ijesztgetik a népet, hogy daczára a kath. Örmények 
konstantinápolyi primása, Hassun Antal által kötött szerző-
déseknek , melyekre nézve egy pápai breve is kezeskedik, 
létezik még oly tartalék-gondolat is, mely alatt a latin szer-
tartásnak reájuk való tukmálása rejlenék ! . . . 

A mi illeti az Ausztriában élő egyesülteket, többé nem 
hiu aggodalmak azok, melyek a kedélyeket izgalomba hozzák. 
A leghitelesb egyéniségek állítása után ugyanis elég csak 
egyszer is az ily szertartású templomban az isteni tiszteleten 
jelen lenni, hogy észrevegyük ama nagyszerű változtatásokat, 
melyeken szertartásaik átmentek Keveréke ez a latinés keleti 
egyház szokásainak, mely azonban mindkét egyház szertar-
tásaitól elüt. S valljon ezért ragaszkodik-e jobban a nép az 
egyesüléshez? Becsüli-e többre a szent-székkeli egyességet? 
Távol attól ; ép az ellenkező történik, s ép azon egyének, 
kik legtöbb érdekkel viseltetnek a szent egyesség föntartása 
iránt, vannak eltelve a legérezhetőbb aggodalmakkal. Mitsem 
használna e nyilvános tényeknek titokban tartása; üdvösebb 
e végre fölkeresni a gyógyszereket. 

Azon tartományokban , hol jelenleg mindkét szertartás 
gyakoroltatik, vannak bizonyos számú latin katholikusok, 
kik véleményünk szerént e kérdésre vonatkozólag ép oly 
tökéletlen , mint kárhozatos nézettől vezéreltetnek. A görög 
szertartás ugyanis bizonyos ösztönszerű bizalmatlanságot önt 
beléjük, azt hívén, hogy nem is tökéletes s valódi a meg-
térés a latin szertartás elfogadása s gyakorlata nélkül; a 
miért is az egyesülést oly ideiglenes intézkedésnek, oly át-
meneti állapotnak tekintik, mely által a görög-nem-egyesült 
egyház hivei a latin egyház kebelébe való visszatérésre 
könnyen átvezethetők. Ok sehogyse szokhatnak ama gondo-
lathoz, hogy a görög egyház ugyanazon egyház, mely az 
övéké, ugyanazon alapra fektetve, mint emez és ettől csupán 
szertartásban különbözik. 

Ezen nézet merőben ellenkezik ama főgondolattal, 
melyet a pápai bullák e tárgy fölött oly gyakran s oly vilá-

gosan kifejeztek. És ez elég arra , hogy az érintett nézetet 
megvessük. 

Nem, Jézus Krisztus helytartói e kérdést nem igy ér-
tették , általuk az egyház nem igy szólt ; és ha ez a tőle el-
szakadt keletiekhez hitküldéreket küld, meghagyja nekik, 
hogy a tévelygő testvéreket a katholika egyház kebelébe 
visszavezessék, s szertartásaikat ne bántsák ; mi több, meg-
tiltja a görögöknek , kik az uniohoz tartoznak , a latin szer-
tartást elfogadni. Valóban könnyű volna megmutatni, hogy 
mindazon változtatások, melyeket fölemiitünk, csak a szent-
szék akarata ellenére hozattak be. 

Mindenesetre van valami átmeneti s ideiglenes a görög-
egyesült egyház mostani helyzetében, ámde a végleges álla-
pot, melyre igyekeznie kell, korántsem az, hogy ezen egyház 
a latinnal olvadjon össze , hanem inkább az , hogy az összes 
görög egyház görög-egyesültté legyen. Törekvéseinknek nem 
az a czélja : néhány ezer embert rábirni a latin szertartás 
elfogadására, hanem inkább hetven millió keresztényt vissza-
vezetni a katholika egyház kebelébe. Mily nagyszerű mü 
lenne a Keletnek a Nyugattal való kiengesztelése s a sza-
kadárságnak eltöröltetése ! . . Ki birná eléggé becsülni 
tudni s fölfogni ily nagyszerű események horderejét?! . . . 

Es a közeg e czél elérésére, épen a görög-egyesült 
egyház. Ha egyszer látni fogjuk, mint indul virágzásnak s 
terjed mindenfelé ezen egyház, mint tart ja fön tisztes szer-
tartását eredeti tisztaságában; ha látni fogjuk, hogy oly kép-
zett, ájtatos s lánghuzgalmu papsággal dicsekszik, mely sem-
mivel sem áll hátrább a latinnál; oly rendezett iskolákkal, 
melyek mindenkinek nyitva állanak a kisded-ovoda- s az 
alsó elemi osztályoktól kezdve föl a collegiumokig, papnövel-
dék- és egyetemekig; hogy kórházai, jótékony intézetei az 
emberi nem szenvedésein segitenek, az Isten igéje liatálylyal 
ugyan, de e mellett egyszerűséggel hirdettetik a szószékről, 
s a népnek szükségeihez képest jó könyvekkel szolgál: lehe-
tetlenség , hogy a görög-nem-egyesiiltek e jelenet szemléle-
tére, ezen főiáldozás, e szeretet, e lángbuzgalom látására meg 
ne induljanak, s el ne ismerjék, miszerént az Isten szelleme 
csakugyan ott van. A görög-egyesült egyháznak nincs meg 
kellő száma, nincs önmagára nézve soliditása ; már pedig 
annak ama fényben és szépségben kell tündökölnie , mely a 
sziveket ragadja meg. Valamennyi nem-egyesült görögöt 
tehát oda kell hozni, hogy saját egyházukat a görög egye-
sülttel egybehasonlitván, mondhassák : .,Ha csupán külsőre 
tekintünk, ugy ezen egyház ép olyan, mint a mienk ; de ab-
ban a természetfölötti életnek bizonyos épsége rejlik , a mi-
ről nekünk fogalmunk sincs." 

Franczia okmányok. 
Miután a rettenetes romai kérdés egészen a franczia csá-

szár kezében vagyon, s az isteni gondviselésen kivül csak is az ő 
határozatjai folynak be annak megoldásába ; szükséges és 
hasznos tudni, mit gondol ebben ama kormány? ha mégis a 
gondolatról lehet ottan szó, a bol az ember zárt utczába ér-
kezettnek mondható, hol sem előre, sem hátra nem mehet. 
A franczia császár folyó évi jan 12-én ünnepélyesen megnyitá 
a törvényhozók üléseit ; megnyitó beszédjében a többek kö-
zött mondá: „Fegyvereink védték Italiának függetlenségét, 
a nélkül hogy a forradalommal szövetkeztem volna, a nélkül 
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hogy a szent-atyát magára hagytam volna, kinek védelmére 
becsületünk, s régi tartozásaink köteleztek." Eddig ,köte-
leztek', kötelezni fognak-e ezután? a császári beszéd erről 
nem szól. Szándékosan választotta-e a császár a mult időt, 
miután a je len, de kivált a jövő aggasztja a kebleket? nem 
tudni, de a császári beszédnek minden szólama, minden szava 
mérlegelve van ; a valószínűség az, hogy szándékosan válasz-
tatot t a mult idő, nehogy az európai forradalommal egészen 
szakitson, a melytől előbb mondá, hogy vele nem szövetke-
zett. Turinban fölfogták a mult időnek jelentőségét, s egy-
mást biztatták, hogy a császárt az adott, az eddigi védelemre 
kötelezte becsület, de nemaz adandó, a jövő védelemre Panasz 
volt Italia elnyomásáról Ausztria ellen ; de az ausztriai császár 
szavának egy ,ai' (obiigent vagy obligaient ?) szótagján soha 
nem rágódtak, az egységes Italiának jutott a dicsőség azon 
vetekedni, rettegni és remélni, a mint a franczia császár aj-
kain az ,ai' szótag hangzott , vagy nem hangzott. Ez a törté-
nelmi büntetés a gonoszokra, hogy oly alárendeltségbe jus-
sanak , miszerént boldogságukat egy ,ai' szótaghoz kössék. 
Mennyire igaz, szövetkezett-e a császár a forradalommal 
vagy nem? e helyen nem feszegetjük, a követválasztások 
vannak a küszöbön, a császárnak a kath. francziákhoz igy 
kellett szólni ; mennyire felelt meg a császár a becsületnek 
Ó3 a régi tartozásoknak, melyek őt a pápai fejedelemség vé-
delmére kötelezték ? azt sem mérlegeljük ; elég tudni , hogy 
ezen védelem mellett a szent-atya birtokainak négy ötödré-
szét elvesztette. Menjünk át a sárga könyvre, hol a kormány 
gondolatjait és tetteit leirva találjuk. Legelső okmány Drouyn 
de Lhuysnek 1862. oct. 31-ről irott sürgönye Lallemand 
grófhoz, a franczia követség ügyvivőjéhez Romában. Ebben 
Drouyn személyes tiszteletét küldi a pápának, kér bizalmat, 
igér és vár teljes őszinteséget, azután igy ir : Csak némely 
általános nézeteket közlök önnel, melyeket már Chigi nun-
tius előtt föltárni szerencsém volt. Fölolvastam a nuntius 
előtt a Turinba küldött sürgönyt, melyben meghatároztam 
beavatkozásunknak jellemét, s kitűztem azon föltételeket, 
melyek mellett lehetséges lesz hasznosan dolgozni az 
«gyesség munkáján, melyet Italiának bölcs bará t ja i , é 
a szent-széknek fölvilágosodott védői óhajtanak. (Kár a 
szent-szék védőit két osztályba sorozni, ezek a két éves ese-
mények által mind fölvilágosodtak.; sőt a franczia kormányt 
is annyira fölvilágosították, hogy átlátta, miszerént Thouve-
nel s La Vallette ügykezelésével a mélységbe rohan ) A csá-
szár kormánya mélyen levén meggyőződve az egyesség szük-
ségéről (kiki meg van győződve , kiki óhajtja az egyességet, 
mivel az egyház ellen a piemonti kormány által inditott, s 12 
éven át vivott harcz természetelleni helyzet ; csakhogy a for-
radalom az egyességet Roma elfoglalásához, az igazság em-
berei pedig a pápai fejedelemség restauratiojához köti ;) nem 
lankad el sem a kerek ellentállás, sem a mértéketlen követe-
lés által; várakozik, mig a szenvedélyek lecsillapulva helyt 
adnak a komoly észlelésnek. (Romában nincs szenvedély ; 
megvolt, s meglesz mindég a komoly észlelés.) Azért ki is 
jelentettem Chiginek sajnálkozásomat az alkalmazkodásra 
törekvő szándékaink visszautasításán, a mely, ha tovább is 
t a r t , a közvéleményben a szent-szék ellen káros izgalmat 
szülhet. (Melyik az a közvélemény? A katholikusok a püspö-
kökkel dicsérik a szent-atya állhatatosságát, s kérik marad-

jon oly állhatatos, mint eddig.) Hallván, s mérlegelvén az 
indokokat, melyek a romai udvart vezérlik, igyekeztem azok-
nak tarthatatlanságát kiemelni. Különösen pedig a beho-
zandó reformokat említettem, melyekről minket felelőssé tesz 
a szent széknek nyújtott védelem. A reformok szükségét a 
kath. hatalmasságok is vallják , ő szentsége is elismerte, az 
államtitkár pedig kijelentette , hogy a reformok már készen 
vannak, s csak az elvett tartományok visszajöttére várakoz-
nak. Sajnálom ezeknek elnapolását, s még egyszer mondom 
hogy.>ezt meg nem foghatom. A szent-atyának nagy lelke 
megtagadhatja-e megmaradt alattvalóitól azon jótéteményt, 
melyet eltévedt alattvalói élveznek? (Boldogító jótétemény, 
húszszoros adót fizetni, és fiakat az ujonczozásra adni. Élve-
zik a jótéteményt , mivel a közválasztásoknál 5000 beirt vá-
lasztóból 200 sem jelenik meg a vödörnél. Ez eltévedt alatt-
valóknak egy az óhajtása, hogy a megmaradt alattvalók bol-
dogságához visszatérjenek !) Nem csatlakozik-e itt a politika 
számitása a sziv nemes érzelmeivel, hogy ezen ellentét minél 
előbb szűnjön meg? Ily újítással megszilárdítva jelenben a 
megmaradt alattvalók fölötti hatalmát, Roma biztosítja a je-
lent , nyer általa dicsőséget, s jövőre a kedvezőbb körülmé-
nyektől minden nyereményt várhat , mit számára a jövő rejt . 
Miután pedig a romai udvar az újítások behozatalát az el-
szakadt (inkább elszakasztott) tartományok visszajöttéhez 
köti , még a területi kérdésről is ki kell fejteni nézeteimet. 
Nem szólok az eseményekről, melyek a pápai állam szétda-
rabolását szüleményezték, sem az Ítéletről, melyet a császári 
kormány arról ejtett. Mi soha sem tagadtuk a szent-atya 
ovástételeinek jogosságát , sem tiltakozásainak érvényét , 3 
tanácsolva, hogy gondoskodjék a jelenről, nincs szándékunk-
ban azokat jövőre gyengíteni De a jognak legtüzetesebb el-
ismerése nem hozza magával szükségképen a kötelességet is, 
hogy azt érvényre hozzuk. Mindenik kormány ura ma-
rad tetteinek, s ő méri kötelességeinek körét ; egyik sem 
köteleztetik azonfölül, mit érdekei parancsolnak, s mit kö-
rülményei engednek vagy követelnek. Kötelességem tehát 
kinyilatkoztatni, hogy a császári kormány az elszakadt tar-
tományok visszahozatalára czélzó eszközök közül kizárja az 
erőszakot. Fölösleges követelni az okokat, melyek neki ezen 
határozatot parancsolják. Értik és elfogadják azokat a hatal-
masságok , s meg vagyok győződve , hogy a szent-atya pró-
báitatásai által mélyen megindult kath. lelkismeretek is. Le 
kell-e tehát mondanunk minden reményről, hogy a szent-szék 
oly tárgyalásba bocsátkozzék, melynek czélja neki a megma-
radt tartományokra, meghatározandó alakban , különös biz-
tosítást adni , melyet a kötések nem adtak az elvett tartomá-
nyokra ? Ha a szent-szék államai a katholikusok birtoka, nem 
hivatnak-e meg a kath. hatalmasságok oly kérdésnek megol-
dására, melynek megítélése természet szerént rájok látszik 
ruházva lenni? (Nagy haladás. Thouvenel kereken tagadta, 
mintha a szent-szék államai a kath. világ birtoka volna, s a 
kérdés megoldásához a nem kath. hatalmasságokat is meg-
hívottaknak mondotta Rechberg és Mon sürgönyei ellen.) A 
szent-szék birtokainak elidegeníthetetlensége valósággal a 
lelkismeret sértetlen hatalmába tartozik-e ? En már máskor 
kijelentettem, hogy a combinatiok, melyeken a szent-szék 
megnyugodnék, semmiben sem érvénytelenítené a föntartá-
sokat, s tiltakozásainak tekintélyét. Megtartva a jogot, meg-
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vallva ennek erőtlenségét, a jövőt nyitva hagyná, s mely ha-
talom a világon várhatná jobban a jelen idő által okozott 
károk pótolását, semmint a szent-szék ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
RAD , (veszprémi megyében) Zala vármegyében, jan. 

30-án. Minek papoknak a pénz, s mire fordítják dús jövedel-
meiket? Nem egy ízben , nem is egy szájból hallottam e sza-
vakat , s megvallom, mint pap szint annyiszor szomorodtam 
el; de leginkább akkor döbbentem meg, amidőn saját hí-
vőmtől ily szavak érintek fülemet. Eszembe jutott egykori 
igen kedves tanárom mondása : „Ez is üres hordó, s azért 
szól oly nagyot." Elhallgattam, s Istenemre bíztam az elfo-
gultnak kiábránditását. S egek ' mi tö r tén t? Borzadok, resz-
ketek most is, ha vissza gondolok a lefolyt évi julius 12-re. 
Alig hangzott el a déli imára szólító nagy harang, ime újra 
megszólamlik, de nem szokott hangján, hanem jajveszékelve, 
s parancsolólag, hogy a ki még a mezőn lenne, — mert ott 
valának majd mindannyian, — vesse el a sarlót , szaladjon 
haza menteni, a mi még megmenthető , hisz a helység egy-
szerre husz helyen is kigyuladott. A lángözön, élesztetve a 
szél által, csakhamar 101 házat, minden gazdasági épületek-
kel, templomot, paplakot és iskola-házat elhamvasztott, s egy 
alvó gyermek életét kioltá. Most kezdődött a sirás, zokogás, 
ja jgatás ; de sírhattunk i s , mert 400 léleknek alig maradt 
egyebe , a ra j ta valónál. S ime ! mig mi sirtunk, elérkezett a 
pillanat, melyben az isteni gondviselés kézzel foghatólag ki-
mutat ta : minek a papoknak a pénz, s mire forditják dús jö-
vedelmeiket? Paptársaim távolról és közelről, ne vegyék 
rossz néven, hogy jó tetteiket a nyilvánosságnak adom át, hisz 
a fölvett themát csakis igy lehet bebizonyítani. A távoli jói-
tevők közé sorozandók a kegyes-rendiek pesti házának ér-
demdús tagjai ; a közeliekhez pedig a szalavári apátság nagy 
érdemű , s vendégszerető t ag j a i , a bucsu-szent-lászlói, Fe-
rencz-rendü zárdának t. a tyái , ft. F a r k a s György , galam-
boki lelkész és esperes; V i r t h Mihály kapornaki lelkész és 
esperes ; K r á n i t z János pacsai lelkész s esperes ; R u m i 
József kehidai, T i b o r c z István csányi, R á k o s i László sz. 
péteruri lelkész, N o s z 1 o p i Gyula pacsai segédlelkész 
urak vetélkedve siettek a veszedelem színhelyére, s nem üresen 
hanem gabonával, liszttel, kenyérrel, zsiradék-, só-, és külön-
féle főzelékkel megrakott szekereiken; s mi rádiak könyezve 
láttuk s tanultuk : Minek a papoknak a pénz, és mire fordit-
ják dús jövedelmeiket ? nem is hiszszük, hog)T lehessen valaki 
közöttünk, a ki ezután a papi erszénynyel, s dús jövedelmé-
vel irigykedve tépelődjék. De ha lenne, a ki evvel be nem 
éri, ám hallja, még mondok neki valamit. Mentő angyalaink 
napról-napra gondoskodtak mi rólunk, u j meg u j küldemé-
nyekkel vigasztaltak minket , s minthogy magam el-
fáradt, és sebes kezekkel a történteket fölebbvalóimnak azon-
nal meg nem írhat tam, ezt is ők tevék — fogadják ezért is 
legforróbb köszönetemet ! S ime ! mire én a szomszéd hely-
ségből hozott író szerekkel pinczém lépcsőzetén, mert ez lett 
asztalom, de székem is , megírtam a történteket , ismét egy 
tekintélyes összeg kézbesittetett nekem azon meghagyással, 
fognám ki a nekem, s mesteremnek szánt részt , a többit osz-
szam ki a károsult híveknek. S tudni akarod kedves olva-

sóm , hogy e 350 osztrák forintból álló összeg honnan érke-
zett a siralom e völgyébe ? — megmondom : A főpapi er-
szényből ; igen , az adakozásban , s nyomor-enyhitésben h a -
tárt nemismerő megyés püspökünk s legjobb atyánk ő nmél-
tóságától, s ft. káptalanunktól. Fogadják érette legforróbb 
fiúi hálánkat ; s bocsássák meg, hogy kibeszéltük, a mit tán 
titokban kellett volna tartanunk , mert meggyőződésünk az, 
hogy a hálának nem szabad némának lenni, kivált napjaink-
ban, a midőn annyi gyenge s bátortalan, s annyi kaján szem 
találkozik, s távolról, közelről egyre méregeti a papok er-
szényét , s dús jövedelmeiket. Fides ex auditu , Charitas au-
tem in fide habet basim, et radices; s miután néma gyermek-
nek az anyja sem érti szavát, hogy buzdulnának föl a gyen-
gék s bátortalanok, s mint némittatnának el a kaján irigyek, 
ha ilyesekről senki nem ir , nem szól hozzájuk ? S igen bol-
dog lennél nemzetem! ha csak mi lennénk, kiket az éhenha-
lástól a papi erszény mentett meg, de legio sumus csak e 
megyében, s tán mirias e nem kis kiterjedésű hazában. — 
S ha ez sem elég, s azért nem hisz még valaki nekünk, mert 
hálából szólottunk, s érdekelve is vagyunk, ám higyjen a né-
máknak s olyanoknak, a kikről gondolni sem lehet, hogy ér-
dekelve volnának ; lépjen azon számos intézetekbe, melyek-
ben az igazi tudomány, felebaráti szeretet, szóval a valódi 
műveltség ápoltatik, terjesztetik, gyakoroltatik ; s ha itt min-
den kő, tégla s homok-szem azt súgja fülébe : mi is a papi er-
szényből kerültünk, oh ne mondja többé: minek papoknak a 
pénz, s mire forditják dús jövedelmeiket ? inkább áldja ve-
lünk együtt a Gondviselést, hogy azoknak adot t , s kérje, 
hogy mindenkor oly papokat támaszszon szentegyházában, 
kik a dús, ha mégis azok, jövedelmeket arra fordítsák, a mire 
fordították dicső eleink, s mai napig forditják méltó s érdem-
dús utódaik. P- F. 

ROMA, jan. 15-én. A piemonti factionak lapjai ismét 
hirdették, hogy a szent-atya súlyosan beteg, s igy az olasz-
romai kérdés a szent-szék üresedése alatt megoldatik. De a 
szent-atya egészséges, ő szól és intéz mindent, mint pápa, 
mint fejedelem ; a karácsonyi szünnapok eltelvén, jan 10-én 
a fogadások megkezdődtek, s az első okmány, melyet aláirt, 
Taigi Anna Maria szentté avattatásának megkezdetését ren-
deli. Ezután Taigi Anna Maria a ,venerabilis' czimet viseli, 
a ,boldog' és a ,szent' czim ügyfolyamatban van. A szertartá-
sok bibornoki egyesülete megadta helyeslését Diego de Ca-
dix kapuczinus atya szentté avattatási ügyéhez : most csak 
a szent-atya helyeslése lesz még megnyerendő. Diego a böl-
cseimi eretnekség ellen kitüntette magát, szent életű szerze-
tes volt , csudákat mivelt, s a Spanyolországra jövő nyomo-
rokat 1801-ben történt halála előtt megjósolta, melyeka tör-
ténet által bebizonyultak. — Ugyanazon bibornoki egyesület 
jelenleg Majella Gérárd liguori szerzetes munkáinak átvizs-
gálásával foglalkodik. — Lasalle , a keresztény iskolák ala-
pitójának szentté avattatási ügye teljes folyamatban van, je-
lenleg a bizottmány Lasalle erényeinek vizsgáján dolgozik. 
Ez a canonisationak a legnehezebb, leghuzamosabb része, mi-
vel a bizottmány hősies erényeket keres, egyenként, s ezekre 
csak kétségtelen bizonyítványokat fogad el. — Mathieu bi-
bornok, mint látszik, megnyerte megyéjének ,proprium ofílci-
um'-át ; s a besançoni megyének némely ősi szokásai a ke-
resztény évnek öt ünnepeire megengedtettek. Ezen szokások 
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hasonlítanak a domonkosiak szokásaihoz, a domonkosiak azo-
kat Tolosából vitték Besançonba. A püspökök és szerzetesek 
bibornoki egyesületének javára a perignani megyének is sa-
já t zsolosmája és miséje megengedtetett. — A szent atya a 
szent Ferencz, szent Domonkos, és szent Ágoston szerzeteire 
nézve nagy jelentőségű rendelést t e t t , hogy ezen szer-
zetek romai főnöke 12 évre választassák meg. A spanyol 
sarutlan ágostoniak vissza kapták Romában sz. Ildefons 
templomát és zárdáját. A romai főnök procuratora már a zár-
dában lakik, melyben eddig a romai ágostoniak laktak. — A 
szent Károlyról nevezett oblatszerzetesek, eddig Marsailleban 
birták s főházat. most rendjük gondnokának számára, a ki je-
lenleg Mazenod ur , házat vásároltak Romában, hogy a szer-
zetnek a szent-atyánál lehessen képviselője. — 863-ik évben 
tehát ép 1000 év előtt Cyrill és Method két szent testvér 
Thessaloniából Pannoniába, és innen Morvaországba menve, 
keresztény hitre téritették a slávokat, s egy u j Írásnak vol-
tak alapitói. A sláv népf i j ma szétszakadva van ; de Musz-
kaországban , Lengyelországban , Cseh- és Morvaországban, 
Slavoniában, Croatiában, Bosnia, Servia, Bulgáriában, vagyis 
a sláv népfajnak minden része egyenlő tisztelettel vau a 
két apostol iránt; mindnyájan igyekeznek méltó iinnepélylyel 
megülni az ő megtérésüknek ezeredik évfordulatját. — Van 
a kath slávoknak Romában szent Jeromosról nevezett , s 
,illyr' név alatt ismeretes temploma. Ezt nekik V. Miklós pá-
pa ajándékozta, V. Sixtus pedig kidiszesitette, s nemzeti 
káptalannal adományozta. Jan. 1-én itt az Oltári-szentség 
ki volt téve, s szertartásos járdalattal a Ripetta-kapun át 
ünnepélyesitve Silvestri bibornok vitte az Oltári-szentséget, 
a járdalatot pedig , más ajtatos hiveken kivül, a kath. sláv 
papok, lengyelek, illyrek, slavonok, bosnyákok, csehek, hor-
vátok, dalmaták, szerbek tevék. A pápai őrség teljes diszben 
követé, egy hadi hajó a Tiberisen ágyúval köszönté őket az 
ajtatosságban. A szent-atya dec. 23-ról teljes búcsút enge-
dett minden hiveknek, kik gyónás s áldozás után a szent J e -
romos-templomban a fejedelmek közötti békeért, az eretnek-
ségek kiirtásáért, s az egyház fölmagasztalásáért imádkozni 
fognak. A sláv káptalani ház homlokzatán a két szentnek 
képe alá ezen kövi fölirat tétetett : Cyrillo et Methodio — 
Archi-episcopis — patronis coelestibus salutaribus — quo-
rum beneficio gentes slavicae omnes — veteri superstitione 
rejecta — christianam sapientiam agnovere — liumanis di-
vinisque litteris excultae sunt — Illyrici in Urbe consisten-
tes — anno millesimo — a fausta feliciutriusque — Thessa-
lonica in Pannoniam adventu — solemnia et gratiarum ac-
tiones. Az Oltári-szentség egész éven át vasárnaponként ki 
lesz téve , s a sz. letenyének elmondása után a két szentről 
ima fog mondatni az egyház egységére Határozatba ment 
az is , hogy Romában egy növelde fog nyittatni a sláv iíju 
papok számára, minden sláv nemzetségekből. Igy egyesiti az 
egyház a népeket szeretetben, nem pedig minden fajú nyel-
veket és sajátságot elnyomó zsarnoksággal. Kaisievits Jero-
mos, a ,föltámadási' egyesületnek főnöke sz. András della 
valle templomában szent beszédet mondott ezen 1000 éves 
megtérésnek ünnepéről, Adriától Devináig a slávok meg-
tartják e nagy ünnepet, mely Romában kezdődik. A muszkák 
politikai hatalmuknak 1000 éves emlékétakarják megülni; 
sok muszka fog mosolyogni ezen történeti fiction, de egy sláv 

katholikus sem lesz, ki a kereszténységnél^ 1000 éves emlé-
két az ő széles terjedelmű népfajában ajtatosan meg ne ülné. 
A romai slávok adtak kezdetet a nagy ünnepnek, 

PARIS , jan. 12-én. Az érseki szék csak 15 napig volt 
üres. Morlot meghalt dec. 29-én, s ime jan. 11-én D a r b o y 
nancy-i püspök kineveztetése a hivatalos közlönyben megje-
lent. Dupanloup s Donnet , bordeauxi érsekre is gondolt a 
világ. A császár maga volt legelső , a ki Dupanloup püspök-
nek nevét emlité, de később mondá : „erre nem kell gon-
dolni." Guerryt, sz. Magdolna templomának plebánusát külö-
nösen a császárné kivánta , de habár a plebánus urnák ajta-
tossága , buzgósága, szónoklati nagy tehetsége általánosan 
elvan ismerve, dicsérve, áldásos működése az Isten által na -
gyon segitve : mégis a császárnak tanácsnokai nem javasol-
ták , hogy a szent életű és buzgó pap plebánusi köréből egy-
szerre Francziaország első érseki székére emeltessék, a hol 
az ajtatosság és buzgalom mellett más erények is szüksége-
sek. — Darboy Fayl — Billot, langresi egyházi megye köz-
ségében 1813-ik év jan. 16-án született, azért Morlot bibor-
noknak, mint földije is, különös szeretetében részesült. Sibour 
alatt Darboy Parisban a napoleoni lyceumnak alamizsnása 
volt. Midőn Comballot-atya Beautain püspöki helyettest Pa-
risban a hittani kérdésben hevesen megtámadta, Darboy 
Beautaint védelmezte Sibour Darboyt nem sokára czimzetes 
kanonokká, helyettessé , végre a st-dénisi káptalannál főes-
peressé nevezte. Morlot Parisba jővén 1856-ban Darboyt a 
helyettesi minőségben megerősité, s minden bizalmával meg-
ajándékozá. Midőn 1859-ben Manjaud, nancy-i püspök a bour-
gesi érsekségre áttétetett, Darboy nancy-i püspöknek nevezte-
tett, de a szeretet és bizalom Morlot és Darboy között meg nem 
szűnt, mivel Morlot Darboyt bizta meg végrendeetjének vég-
rehajtói tisztével. Midőn a püspökök Romába készültek, Mor-
lot, daczára a kormány elhirtelenkedett letiltásának , első j e -
lentette ki, hogy ő Romába megy, hogy őtet csak az erőszak 
tarthatja vissza. De Darboy, habár a kormány a letiltástól 
hallgatag elállt, sőt még gőzöst is adott az utazó püspökök 
rendelkezésére, otthon maradott, a nélkül, hogy elmaradását 
a szent-atyánál mentette volna. Ez Morlot érseknek , a mint 
mondatott, fölötte fájt, ugy hogy végrendeletének, Dorboyra 
vonatkozó pontját, Romából hazatérve, mindjárt változtatta ; 
de betegségének utolsó napjaiban a kitörölt ponthoz ismét 
visszatétette. Morlot lelke tele volt szeretettel, senkit sem 
bántott meg , barátját sem akarta megbántani. — Darboy 
gallicánnak tartatik, azért a párisi papságnál a kinevezés első 
napjaiban , melyek'nen ezt irom , kedves benyomást nem tett. 
A ,Pays' és a ,Constitutionnel' tapsolnak a kinevezéshez, sőt 
a ,Siècle' is örömmel hirdeti , hogy Darboy az egyetlen püs-
pök (mindég több püspökről, sőt a püspökség számbeli több-
ségéről beszéltek) a ki az ,Univers'-nek és ,Monde'-nak tanait 
nem vallja. Az ,Opinion nationale' Darboynak legnagyobb 
érdemét abban találja , hogy Sibour által ő volt megbizva 
azon körlevél szerzésével, mely az ,Univers'-nek ultramontán 
tanait kárhoztatta. Pedig Darboynak ebben minden érdeme 
csak a z , hogy főpapjának engedelmeskedett oly tárgyban, 
melyet a szent-atya Veuillot Lajosnak részére itélt, a nélkül 
hogy az érsek méltósága legkevesebbet is szenvedett volna. 
Az ,Opinion' kéri az u j érseket, adjon már ő jó tanácsot a 
pápának, oly tanácsot, mely az egyház igaz érdekeit előmoz-
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dit ja , a nélkül, hogy Italiának jogai (?) valamit is csorbit-
tatnának. Én ugy hiszem, hogy ama lapok dicséretei Darboy, 
u j kinevezett érseknek a legkevesbbé tetszenek ; hasonlóan, 
hogy a kik tartanak, nehogy gallicán elveivel ártson az egy-
háznak, ok nélkül félnek. A párisi papság nem gallicán, van 
néhány közötte ilyen, de a hasonlithatlanul nagyobb több-
ség romai jogu. Az érseknek ily papság mellett gallicánnak 
megmaradni nem lehet. Morlot nem volt lángész, de Isten 
lelke szerénti pap volt ; nem volt döntő határozatokhoz szo-
kott akaratú, de a kötelességnek érzete finom és szilárd volt 
nála. Az ily gyenge lelkismeretü ember sokban habozhatik, 
de midőn a dolgok rendje lelkismeretét érinti , sziklaként 
szilárdan, oroszlányként bátran szokott állani bármi veszély-
ben. Morlotban nem csalatkozott senki, Morlot-t, midőn Ro-
mából hazatért , a legszilárdabbnak , a leghatározottabbnak 
tapasztalta mindenki, s alig volt, ki oly nyiltan, oly határo-
zattan mert volna szólani á császárnak, mint Morlot. A meg-
halt érsek és bibornok utódjáról szintén ezt remélem. Más az 
ember mikor alant, más mikor fönn van. Darboy nem kereste 
a párisi széket, az isteni gondviselés hivta őt, s ennek rendel-
kezése a legjobb szokott lenni mindég. A világi hatalmak 
sokszor csalatkoztak az ő számításaikban a kinevezett püs-
pökök fölött. A Szentlélek ad apostoli lelket a kinevezetteknek, 
s szent Pál szelleme lelkesitendi őket. Darboy Becket Ta-
másnak életét irta ; Becket is oly számítással neveztetett ér-
sekké , hogy engedelmes eszköze lesz a zsarnoknak kezében. 
Mily nagyon csalatkozott Henrik király ? ! Darboy bibornok 
lesz, a bibornoki kalapot Pius szent-atyának kezéből veendi, 
Romának szelleme egy püspökre sem volt hatástalan, Pius-
nak kegyelemteljes arcza mindenkit lefegyverez. Piusnak ál-
dása mindenkit a hősök harczaira lelkesit Mi nem félünk, 
Darboy ajtatos főpap, s ez, midőn oly magas méltóságra lép 
föl, csodákat mivel. 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 13-án. Primás ő emtja épen Bécsben tar-

tózkodván, midőn az ottani jezsuiták a japani vértanuk tisz-
teletére engedélyezett három napi ajtatosságot. bezárták, az 
ünnepélyes ,Te Deum'-ot a fáradni nem tudó főpap tartotta. 

— Az ,1. T.'-nak rábaközi levelezője azon hirről érte-
sül , hogy a győri püspök ő mlga Kapuváron is szándékozik 
zárdát alapítani a szürke nénikék számára, és hogy a szath-
mári zárdafőnöknőnek már irt is volna ő mlga, hogy ujoncz 
testvérnőkről gondoskodjék , kikre legfőlebb két év lefolyta 
alatt szüksége leend. 

— A csanádmegyei, folyó évre kiadott névkönyv a püs-
pökök és kanonokok névjegyzékén kívül a plébániákat is föl-
hozza chronologicus sorozatban. A legrégibb a szegedi ad S. 
Demetrium, mint mely már 1199-ben létezett; a többiek 
1700-tól kezdődnek, ezek közt első Makó ; a legújabb 1862-
ben keletkezettt. — Kanonoki szék van 6 ; tiszteletbeli ka-
nonokság 6 ; de tisztel, kanonok 7 , és még 2 számfölötti ; fő-
esperes 6; esperesi kerület 21 ; plébánia és curatia 206; káp-
láni állomás 87 ; megyei áldozár 294 ; növendékpap 55. A hi-
vők száma : 606,835 ; tanuló 68050. 

— Mily kévéssé ámítja el Romát a franczia politiká-
nak mostani fordulatja, eléggé kitűnik a ,Vkfrd'-nak egy ro-
mai leveléből, melyben mondatik : „Mit kell tartani a franczia 
megujult barátságról, szolgáljon fölvilágositásul néhány ki-

sebb, de jelentékeny vonás. R e n a n Krisztus életét adja ki 
Parisban, tagadván Krisztusnak történelmi létét is; és e 
könyv szabadon jelenik meg a zsidó könyvkereskedőnél, Le-
vynél. — Egy másik zsidó, Frank , a párisi egyetemben elő-
adásokat tart a népjogról, melyben a kereszténységről akkép 
szólt, hogy hallgatói kényszerültek ellene óvást tenni. —• 
R e n d u , császári hivatalnok egy röpiratot bocsátott ki, mely-
ben megmutatni törekszik, hogy a pápának elég a tisztelet-
beli souverainitás, világi fejedelemségét pedig meg kell szün-
tetni. Ezen iratot a „France" igen dicséri. — Augier, a gya-
lázatos szindarab szerzője dicséretet aratott a császárnál. 
Biztosithatom önt, hogy ezen kicsinységekre Romában több 
súlyt fektetnek , mint a tuilleriák legszebb szavaira." 

— A mainzi irgalmas-nénikéhez, Adolphehoz, ki ellen 
az emiitett röpirat annyi rágalmat szórt, a mainzi hölgyek 
föliratot intéztek, melyben a terjesztett rágalmak fölötti un-
dorukat és méltó fölháborodásukat fejezik ki. Az iratot 6 
hölgy nyujtá át 900 aláirással; a többi közt mondatik: „Eke-
sitve a keresztény szüzek minden erényeivel, városunknak 
kórházaiban és egyéb jótékony intézeteiben évek óta gya-
korolja ön hősies önmegtagadással a keresztény irgalmasság 
cselekedeteit, és hála helyett most rágalmat és oly erkölcsi 
bántalmazást kénytelen tűrni , melynél igazságtalanabb nem 
gondolható. Ez elegendő okul szolgál nekünk, hogy azon el-
vonultságból, mely a közügyekre nézve a nőket megilleti, 
kilépve, általános nyilatkozatot tegyünk közzé arra nézve, 
mily igen utáljuk nevének és működésének hazug megtáma-
dását, és mily igen át vagyunk hatva erényeitől és azon ál-
dozatkészségtől , melylyel Krisztus szereteténél fogva szent 
hivatalát teljesiti." 

— Az evang. főtanács Berlinben jan 15-én a consisto-
riumokhoz rendeletet intézett, melyben a lelkészeknek ma-
guktartására nézve a politikában a következő elveket állitja 
föl: 1) A lelkész nemcsak az egyház szolgája ugyan, hanem 
polgára az államnak is. Minthogy azonban hivatása kiváló-
lag egyházi, tevékenységének és erejének súlypontját min-
dég az evangeliumbau kell keresnie, és ennek minden egye-
bet alárendelnie. 2) Mint igehirdetőnek és lelkésznek meg 
kell győződve lennie, hogy az államnak legtöbbet használ 
az által, ha Isten országát terjeszti , és Isten igéjét termé-
kenynyé teszi a nép szivében. 3) Adandó alkalommal el ne 
mulaszsza az evangelium azon tanait hirdetni, melyek a 
fölebbvalók iránti kötelmeket szabják meg. 4) Ellenkezőleg 
tartózkodni fog oly politikai kérdések tárgyalásától, melyek-
nek kellő fölfogására a keresztény hitágazatok- és jámbor-
ságon kívül még más ismeretek is szükségesek. 5) Egész 
magaviselete által igyekezzék példányul szolgálni a polgári 
erényekben is, minők : a jognak, elöljáróságnak és törvény-
nek tisztelete; komoly megfontolás és mérséklet; igazság és 
méltányosság a politikai ellenfél irányában is; önzéstelen 
köz-szellemüség, nehéz időkben kitartó bátorság és derült 
reménység. 

Wyilatkozat. Az „Egyetemes magyarországi kath. 
egyházi Névtár" nyomása folyton halad, de miután többek 
kivánatára az erdélyi kath. egyházmegye is beleszövetik s a 
plébániákat illető utolsó posta-állomások kitétele is sok időt 
vesz fel : annálfogva e munka a hirdetett határidőnél vala-
mivel későbben jelencnd meg , de martiusban mindenesetre 
szétküldetik — s igy az előfizetések s megrendelések is Pes-
ten , Ujtér 4. sz. alat t , Wodiáner F. ur nyomdájában egész 
február hó végéig folytonosan elfogadtatnak. 

Az „Egyetemes m. kath. egijh." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JAN0S. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : A görög-egyesült egyház jövője. (Vége), véte tnek, annyi bizonyos, hogy ez mindenek előtt s 
Franczia okmányok. (Folytatás.) - Egyházi tudósítások. — leginkább iskolák s papnöveldék fölállításától téte-
Irodalom. — Vegyesek. leztetik föl , a melyekben a papság fiatal jelöltjei 

kellő oktatást s szükségelt nevelést nyernek. Ezt ta-

AM .. .. ш л г ф». ry« nJtja a tapasztalás s az ész: a trienti zsinat tekintélye gorog-cgy esuit egynaz jovoje. p e d i g 
mely a papnöveldék fölállítását annyira sür-

(Folytatas.) ge t i , elegendő a r ra , hogy szükségességükről meg-
II- győződjünk. 

De mi módon adhat juk meg a görög-egyesült Kétségkívül óhajtandó volna , hogy minden 
egyháznak azon életet , melyet nélkülöz? s hogy ra- görög-egyesült püspökségnek tulajdon, s tökéletesen 
gad juk ki azt ama tespedésből s lankadtságból, a fölszerelt papnöveldéje legyen ; de minthogy i ly 
melybe merülve van , s a mely végre is — ha csak eredmény nem igen érhető el közvetlenül, azért kez-
nem ügyelünk reá — halálát idézi elő ? deni kellene egy központi papnöveldével, mely az 

A terv, mely minket biztosítani, s az ügy-állás egész görög-egyesült egyháznak tekintet nélkül a 
valódi ismeretére támaszkodni látszik, nem más, mint nemzetiségekre, közösen idővel, minden megyei pap-
a melyet kétszáz évvel ezelőtt a Jézusról nevezett növelde részére tanárokat s igazgatókat adna. A gö-
tisztelendő Tamás, sarutlan carmelita javaslott. E rög-egyesült egyház különféle részei i ly módon is 
mély elméjű férfiú, élete nagy részét a keleti missiok- mentve lennének azon eldarabolástól, mely gyenge-
ban töltvén el , visszatért Romába s ugyanot t szent- ségeiknek főoka. Kétségkivül , szorosan véve , egye-
ség hirében halt meg. Kelet ujjászületésérőli gondo- sittethetnének azok máskép is , tudniill ik egy pa-
latai följegyezvék ama tudományos s nevezetes mü- triarcha kineveztetésével, ki a szent-szék elsődsége 
ben , melynek czime: De unione orientalium procu- alatt kormányozná a görög-egyesültek Összes egy-
randa; mely legelőször is a kereszténység fővárosában házait Törökországban, Syr iában, Görögországban, 
látott romai jóváhagyással napvilágot , legújabban Ausztriában, Oroszországban sat.; de e terv kivitele 
pedig Migne által a „Cursus theologiae completus"- komoly ellenvetésekkel találkozhatnék, s csakugyan 
ban újra kinyomattatott . Mi e könyvből csupán a roppant nehézségeket görditene is elő: mig ellenben 
tá rgyunkra vonatkozókat veszszük ki. egy központi papnövelde, hol a görög-szertartásu s 

A ki Keletet közelebbről vizsgálta, észreveszi, minden nemzetbeli papságnak szine, virága nyerhetné 
miként az egyháznak eme része leginkább tudomá- theologiai képzettségét s papi szellemét, hathatósan 
nyos s papi szellem szerént kiképzett papság hiányá- mozditaná elő a különféle egyházaknak egymáshozi 
ban szenved. Ez itt a legégetőbb szükség. Ezen, az közeledését, s részeltetne minden egyes egyházat 
egész egyházra nézve oly fontos kellék Keletre nézve azon gyümölcsökben, a melyekben a többiek része-
még fontosabbá válik. Mert azon alacsony lelki mü- sültek a nélkül , hogy tartani lehetne oly bajtól, 
vel tség, a melyen ez egyháznak papsága aránylag melyet csak egyetlen egy patriarchatus fölállitása is 
áll, majdnem szükségkép idézi elő az t , hogy ez némi okozhatna. Ennélfogva e görög-szertartásu, nagy köz-
tekintetben a latin papság gyámsága alatt van ; mi ponti papnövelde létesitése égető szükség ; e pontra 
valóban oly körü lmény , mely méltán sérti a keleti ke l l , hogy irányuljon minden igyekezet ; ezt akará 
pásztorokat és h iveke t , akadályozza működésében a XIII. Gergely pápa is, midőn Romában a sz. Athanaz-
papságot, s tekintélyét aláássa. féle collegiumot alapitá, melyet azonban Ш. Gyula 

Innét bármily közegek legyenekisazok ,melyek pápa, egyik elődje, inkább Konstantinápolyban óhaj-
a keleti papság újjászületésének eszközlésére igénybe tott volna ; XIII. Gergely pedig csak is az előgördült 14 



A 
akadályok és nehézségek miatt létesité azt Romában. 
Napjainkban azonban megmutatta a tapasztalás, hogy 
a keleti ifjúságnak Keleten történt neveltetése elvi-
tázhatlanul előnyösebb ; másrészről meg végkép meg-
szűntek azon nehézségek is, melyek ily görög szer-
tartású collegium- vagy papnöveldének Konstanti-
nápoly bani fölállitását akadályozák. 

Nincs tehát — legalább e részben'nincs semmi, mi 
a szent atya által legújabban a keleti egyház ügyeivel 
megbízott congregatiót visszatarthatná attól, hogy 
egy ily növeldének fölállításával foglalkozzék s va-
lahára létesítse azt, a mit már rég , még III. Gyula 
pápa gondjai közé számitott. 

Azonban egy ily papnöveldének fölállításával 
még nincs minden befejezve; ennek vezetését még 
oly férfiakra is kell bízni, kik e föladat szerencsés 
megoldására képesek. Világos, hogy a görög-egye-
sült papság, legalább mostani állapotában, nem képes 
erre küldetést, az eredmény csak némi kilátásával is 
magára vállalni. Tehát a latin hitküldérekhez kell 
fordulnunk. Itt azonban két rendszer áll egymással 
szemközt; vagy tisztán latin szertartáshoz fogják ma-
gukat alkalmazni az igazgatók, növendékeikkel pe-
dig gyakoroltatni a görög szertartást; vagy pedig 
az if jú leviták neveltetésük ideje alatt köteleztetni 
fognak a latin szertartás követésére. Az első rendszer 
kivihetlen, különösen egy és ugyanazon házban; mert 
a szertartásnak eme különfélesége, tekintve a ház 
minden nap és óra szerént kiszabott viszonyait, min-
den pillanatban válaszfalat fogna képezni, nem is 
emlitve azon anyagi nehézségeket, melyek alig le-
küzdhetőknek tűnnek föl. Ha pedig a növendékek 
latin szertartásra szoríttatnak, következőleg oly szer-
tartásban neveltetnek, melyet egész éltükben gyako-
rolniok kell, nem ugyan , mint egyszerű híveknek, 
hanem mint papoknak ; a mely tehát nem az övéké, 
s nem is kell, hogy övéké legyen: önkényt átlátja 
kiki ,mikénté rendszer szintén jelentékeny akadályo-
kat gördit. Innét szükségkép következik, hogy a 
görög-szertartásu papnövendékek tulajdon szertartá-
sukban neveltessenek, s igazgatóik szintén ahhoz al-
kalmazkodjanak. 

Ám hol vannak ezen igazgatók? A görög szer-
tartásuaknál ? Itt nincsenek. A latin szertartású pa-
poknál? Ez lehetetlen. Ezen, első pillanatra megold-
hatlannak látszó talánytigyekszikmegfejtenia Jézusról 
nevezett tisztelendő Tamás. E mély elméjű s nagy 
tapasztalatú férfiú ugyanis a szerzetes-rendek által 
akarta szorosabbra fűzni ama kötelékeket, melyek 
által a keleti egyházak a szent-székkel lennének 

egyesitendők; de a mit keresett, nem találta föl ki-
zárólag sem a görög, sem a latin szertartású szer-
zetes-rendeknél. Ekkor tehát oly egyesítési módot 
gondolt k i , mely mindkét szertartású rend előnyeit 
összepontositá, azon hiányok nélkül, melyeket külön-
ben mindkettőben tapasztalt. Óhajtotta volna tehát, 
hogy az egyház által jóváhagyott s fönálló szerzetes-
rendeknek, úgymint a benczéknek, domonkosoknak, 
sz. ferenczieknek, jezsuitáknak és carmelitáknak len-
nének görög szertartású ágai is a nélkül, hogy rend-
szabályaik legkevésbbé is megváltoztatnának; óhaj-
totta, hogy lennének nemcsak tisztán latin, hanem az 
egyház mintájára, a szó teljes értelmében katholikus 
(közönséges) szerzetesek, kik főnöküknek tartozó en-
gedelmesség mellett Keletre mennének, s ott a szent-
atya jóváhagyásával, magukat a vidék szertartásá-
hoz alkalmaznák. E szertartás és rendszabályaik közt 
nincs semmi összeférhetlen ; lángbuzgalmukat pedig, 
részükről ezután is ép oly j ó l , s a keleti népre nézve 
hasonlithatlanul nagyobb könnyűséggel fejthetnék 
ki a görög szertartás által. Továbbá ujoncz-iskolákat 
(novitiatus) nyitnának, a melyekbe a vidék fiait föl-
vennék; és azokat, kikben valódi hivatást vennének 
észre, a szerzetes-élet fegyelmében nevelnék, s tulaj-
don szertartásuk mellett képeznék ugy, mint képezik 
az európai szerzeteseket; s igy nyernének oly fér-
fiakból álló iskolát, kik magukat a hitélet különnemű 
gyakorlataiban s komoly tanulmányokban kiképez-
vén, ép azért, mert ismerik törzsük nyelvét, szoká-
sait és értelmeit, legalkalmasabbak arra , hogy a né-
pet , a melynek körében élnek, oktassák s hitéletre 
vezessék. 

Sz. Athanaz idejében Nyugat még nem ismerte 
a szerzetes-életet. Ezen uj intézménynek alapját Ke-
let veté meg először az evangeliumi tanácsok alapján. 
A szerzetes-élet Keleten adá első csoda-jeleit. Midőn 
Nyugat erről értesült, nem mulasztá el Kelet példá-
ját, s nyomdokait követni. A nemes életnedv, mely 
Kelet szerzeteseit élteté, ma már kiszáradt; a keleti 
zárdák jelenleg csak árnyékai annak, a mik egykor 
voltak; most tehát Kelet kölcsönözzön ismét Nyugat-
tól ujult szerzetes-életet, s kérjen azon drága magból, 
melyet neki tizenöt század előtt adott. 

Mennél közelebbről vizsgáljuk a Jézusról neve-
zett tisztelendő Tamásnak eszméjét, annál inkább bá-
muljuk előnyeit. Ez ugyanis oly hajlítható s tartós 
gyürü lenne, mely a görög-nemegyesülteket újra az 
egység központjához kötné; oly csatorna, melyen a 
katholikus élet nedve a keleti népség kebelébe kön-
nyen s akadály nélkül átfolyna. Az egyház test; 
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hogy ezen test minden tagja élő s erőteljes legyen, 
kell, hogy nemcsak bőr és csontok által , hanem vér-
edények- és üterekkel, izmok- és idegekkel legyen a 
derékkal összekötve; mi több, szükség, hogy minden 
tag saját alakját tart,sa meg. Már most minő a görög-
egyesült egyház jelen állapota? Melyik az a kötelék, 
mely azt a központhoz fűzi? A püspökök és csakis 
ezek. Szakadjon el e kötelék, s szétszakad minden. 
Láttuk ezt 1839-ben, a midőn a lithvaniai egyház 
püspökei elárulván állásuk kötelmeit, Romával sza-
kítottak s nyájaikkal együtt a pétervári zsinatnak 
hódoltak. Voltak ugyan közöttük hü papok is, vol-
tak hivek, kik bensőleg ragaszkodtak az egységhez, 
ámde mit tehettek a papok és hivek a szent-székkeli 
kötelék nélkül? Tegyük föl már most, hogy ez egy-
házban léteztek volna szerzetesek, kiknek főnökeik 
szentséges atyánknál székelendettek ; ezek üldözés 
közepett is bizonyára katholikusok maradtak volna, 
lelkesitendették a népet hitéhezi ragaszkodásában, csu-
pán csak a szent-széknek kellett volna uj püspököket 
kineveznie 5 a görög-egyesült egyház ugyan válságos 
ponton lett volna, de halálát korántsem lelendi. 
Egyébiránt nem egyedül a legnagyobb veszélynek 
eme perczeiben fontos az, hogy a görög-egyesült 
egyházat az egység központjához minél többféle kö-
telék fűzze. Az élet a különféle csatornák sokasága 
által, minden időben, minden órában nagyobb teljjel 
s erővel csörgedez. Ne téveszszük szem elől, miként 
a szerzetes-rendek is testek, oly sajátszerű élettel, 
mély a körnek a központtal s a központnak a körrel 
való összekötése által tartatik íön. Valljon nem sze-
rencsés gondolat-e tehát a szerzetes-rend ezen életét, 
mint ez élet hordnokát s föntartóját haszonvehetővé 
tenni s munkássá eszközölni a keleti egyházban? A 
tudomány, jámborság, a zárda szigorú fegyelme nem 
iugg többé azon éghajlattól, a melynek körében a 
görög-szertartásu szerzetesek élnek, miután mind-
ezen jeles adományokat ma már a forrásból kap-
ják , azon forrásból , mely hatalmán kivül esik 
azon különféle körülményeknek, melyek Keleten 
ellentétes irányban működhetnek. Ezen, szóban forgó 
szerzetes-rendek, hasonlóan ama vizvezetésekhez, me-
lyek távoli magaslatokról bőségesen vezetik le a 
tiszta vizet s enyhítik a nép szomját, — szintén terjesz-
tenék maguk körül a tudományt, gyakorolnák a ke-
resztény erényekben a hiveket, s fejlesztenék az ön-
feláldozás s önmegtagadás azon csodás müveit , me-
lyeket a katholikus életnedv mindenütt, a hová csak 
hat , létrehoz, és a melyek viszont arra szolgálna^ 
hogy azt éleszszék s mindenfelé terjeszszék. 

E terv az egyházi szervezet szerént van készitve. 
Ugyanis, valamint az egyház végtelen egységében 
átkarolja a hiveket, papokat és püspököket, mind-
nyájan alávettetve sz. Péter utódja védő elsődségének, 
s megtartva ama szertartást, mely mindenki sajátja: 
ugy a szerzetes-rendeknél is, melyeknek buzgalma 
minden nemzetü, nyelvű s törzsű hivek szükségeit átka-
rolja, találtatnának papok és hitküldérek, kik ugyan-
azon főnöknek lennének szintén alávetve, mindazáltal 
alkalmaznák magukat azon nép szertartásához, mely-
nek az evangéliumot hirdetni hivatvák. 

Ekkép e szerzetesek elérnék azt, a mit eddig ki-
zárólag sem a görög, sem a latin szerzetesek sem ér-
hettek el ; mert — és ezt nem lehet elég nyomaték-
kal hangoztatni — a latin hitküldérek sokat tehetnek 
ugyan , de nem tehetnek mindent. A szertartás eme 
különfélesége ugyanis oly akadály rájuk nézve, mely-
lyel szüntelen , uton-utfélen találkoznak : tesznek 
ugyan jót maguk körül, de nem önthetnek életet oly 
egyházba, mely nem övéké. 

Különös fontosságú ez észrevétel leginkább ak-
kor, midőn a papság képeztetéséről van szó. Ha tehát 
az itt előrebocsátottakat a görög-szertartásu központi 
papnöveldének fönvitatott indítványával összekötjük, 
azon eredményre j u t u n k , hogy ily létesítendő inté-
zetnek virágzása vajmi kevéssé lenne biztosítva, ha 
csak vezetését nem biznók oly görög-szertartásu szer-
zetesekre, kik a katholika egyház által megerősített 
rendekhez tartoznak, s már magában a kötelékben is, 
mely által rendjükhez fűződnek, tapasztalatukról, tu-
dományosságukról s komoly képzettségükről kezes-
kednek. 

Mi történik jelenleg? Vannak Keleten latin hit-
küldérek . vannak ugyanott belföldi papok ; valljon 
mért nem hoztak működéseik dúsabb gyümölcsöket? 
A belföldi papságra vonatkozó észrevételeinket már 
elmondtuk , fölösleges tehát e tárgyra visszatérnünk. 
A mi pedig illeti a latin hitküldéreket, kételkedni 
nem lehet, miként fáradozásaiknak hátrányául nagy 
részben azon válaszfal szolgál, melyet köztük s a nép 
közt a latin szertartás képez; mer t , hogy ne csalód-
junk, e tekintetben igen nagykülönség uralg az egye-
sült s a nem-egyesült görögök között. Az egyesült-gö-
rögök között nehézségekkel találkoznak a hitküldérek 
szent hivataluk teljesítésében; de végre is mindenkor 
valamit , s gyakran sokat is tehetnek; mert tudják 
azt a görög-szertartásu hivek és papság, hogy ők 
velünk együtt ugyanazon hitet vallják, s ugyanazon 
egy anyaszentegyházhoz tartoznak ; innét erős köte-
lék is létezik a latin hitküldérek s a görög-egyesült nép 
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közt. Ámde nem igy áll a dolog a görög-nem-egyesültekre 
nézve; őket minden elválasztja a hitküldérektől ; a hit kül-
dérek szemeikben csak idegenek , kik csak bizalmatlanságot 
gerjesztenek bennök. De ha ahitküldérek elfogadják a görög 
szertartást, azonnal meg van az eddig hiányzott kötelék, s 
most már számos nem-egyesült görög nehézség nélkül fogja 
látogatni templomaikat, S ha aztán látni fogják, hogy itt 
ugyanazon szertartás szerént végzik az isteni tiszteletet, mint 
a mely szerént végzik ők az övéjüket; ha továbbá hallani 
fogják saját nemzeti nyelvüket s énekeiket : könnyen rászán-
ják magukat az ott tartandó predikacziók hallgatására is, 
résztvesznek a különféle lelki-gyakorlatokban, szóval: alá-
vetik magukat az oktatásnak. Fontoljuk meg jól, hogy het-
ven millió lélekről van szó : már ez csakugyan megérdemli, 
hogy oly apostolság állittassék föl, mely ily bő aratás be-
gyűjtésével arányban legyen. 

Kétségkívül az egyházi történelem a szakadárság kez-
dete óta nem mutat föl egyetlen egy oly századot sem, mely 
ne lett volna tanuja a szakadárság megszüntetésére czélzó 
törekvéseknek ; de tán szabad lesz megjegyezni, miként e 
számos s többszörös kisérleteknek nem lehetett meg azon 
hatálya, mint a szakadatlan s folytonos tevékenységnek. 
Ugyan ez nézete Jézusról nevezett tisztelendő Tamásnak is ; 
s igen érthetőleg s meggyőzőleg fejezi ki ezt, a midőn igy 
szól : „A mi eddig a görögök megtéritési müvében hiányzott, 
az a kitartás ; szükségeltettek volna ugyanis férfiak, kik 
egyedül arra lettek volna szánva, hogy e müven dolgozza-
nak ; kik naponként Istennek ajánlva föl imádságaikban a 
czélt, minden gondjaikat, minden igyekezetüket, minden be-
látásukat csak is arra fordították volna, hogy e czél elérésére 
közreműködjenek; kik ügyvivői lettek volna a görögöknek 
a szent-széknél s az egyház fejedelmeinél. De e férfiak hiá-
nyoztak ; vagy ha találkoztak is némelyek, ezek is csak 
ideig-óráig működtek, s nem határozottság- s kitartással, 
mely pedig épen elkerülhetlen ; mert mit is ér, lábára álli-
tani a beteget, ha senki sincs, ki őt föntartsa s az eséstől 
megóvja? 

Még akkor is, ha semmi remény sem lenne közvetlen s 
mielőbbi sikerhez, már magában e szakadatlan s állandó apos-
tolságnak létrehozása valami nagyszerű lenne a szakadár 
egyház ellenében. A vizcsepp végre is kivájja a követ: gutta 
cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Es nagyon igaza 
van Jézusról nevezett tisztelendő Tamásnak , midőn mondja, 
hogy e kitartó s folytonos tevékenység elérésére nincs más 
mód, mint az, a melyet ő javasol, s a melyet utána mi is föl-
hoztunk. 

Nem fejezhetjük be ez értekezést a nélkül , hogy 
eszünkbe ne jussanak a nemzetek apostolának ama csodá-
latos szavai, melyek tárgyunkra vonatkozólag oly jól illenek : 
„Et factus sum judaeis tamquam judaeus, ut judaeos lucra-
rer : iis, qui sub lege sunt, quasi sub lege essem (cum ipse 
non essem sub lege) ut eos, qui sub lege erant, lucrifacerem. 
lis, qui sine lege erant, tamquam sine lege essem, (cum sine 
lege Dei non essem : sed in lege essem Christi) ut lucrifa-
cerem eos, qui sine lege erant. Factus sum infirmis infirmus, 
ut infirmos lucrifacerem. Omnibus omnia factus sum, ut om-
nes facerem salvos. I. Cor. IX. 20—22. 

Franczia okmányok. 
(Folyta tás . ) 

Én hiszem, hogy az egyezkedés, mely biztositaná a ma-
radt tartományokat, lecsendesítené a katholikusok aggályait, 
(Igen, de nem a fájdalmait a gonoszság által tett, és a diplo-
matia erőtlensége által helyeselt károkon.) a megoldás halo-
gatása pedig talán ingerelné őket, miután nem értenék an-
nak okait. (A jó katholikusok, kikről itt Drouyn szól, «era 
szoktak fölingerülni a pápa ellen; ha nem is értik, miért tesz, 
vagy miért nem tesz valamit, azt értik, hogy a mit tesz, azt 
bölcsen teszi.) A császár kormánya szorgalommal keresi ezen 
megoldásnak elemeit, s fölszólitja a szent-atya kormányát, 
hogy segélyre jöjjön ezen keresésben; mihiszszük, hogy a 
kath. keblekről nagy teher omlanék le, mihelyest megtudnák, 
hogy a szent-szék fölhagyott a kerek tagadással, s az egyez-
kedés ösvényére lépett." E sürgöny La Tour urat megelőzte, 
ugyszólva részére az ösvényt megcsinálta, ugy hogy a pápai 
kormány már tudta, mily küldetése lesz az uj követnek. 
Azért érdekes La Tour követnek tudósítása az első találko-
zásról a szent-atyával és Antonellivel. E sürgöny Romából 
1862-ki ddb. 16-ról Íratott Parisba. La Tour i r ja , hogy a 
szent-atya legkegyesebben fogadta ; azonnal kérdezősködött 
a császár, a császárné, s a korona-örökös egészségéről, ki-
nyilatkoztatta háláját a császár iránt a védelemért ; mondta, 
hogy ismeri a nehézségeket, melyek a császári kormányt ezen 
védelemre nézve környezik, mi uj indok a kettős hálára. A szent-
atya ezen fesztelen kegyessége által fölbátorittatva La Tour 
hivatkozott a közvéleményre, (ezen daemoniumra) mely a 
nagy kérdés megoldását, és a szabadelvű újításokat követeli. 
A szent-atya maga mondá, hogy itt az idő valamit tenni, s hogy 
kész az 1849-i motu proprio értelmében az újításokat meg-
adni a megmaradt alattvalóinak. Ezen közigazgatási újítások 
kezdete a nép által eszközlendő választásokon lesz, mely meg-
választja a helységi tanácsot, a helységi tanácsok megvá-
lasztják a tartományi tanácsosokat, ezek az államtanácsosok 
neveit kinevezés végett a szent-atya elé terjesztendik. A 
szent-atya kinyilatkoztatta, hogy a választásokbóli állam-
tanácsnak véleményi szavazatot fog engedni, miután azon-
ban az állam-jövedelmei most nagyobb részt a sz. Péterfillér-
ből állanak, ezt pedig az erre kinevezett bizottmányok ke-
zelik, a pénzügyben az államtanácsnak kevés teendője lehet. 
A közmunkák már régen folynak, s a pápai kormány nagyobb 
szorgalommal dolgozik a nép anyagi jólétének előmozdításán, 
semmint a külföldön gondolnák. Ő szentsége kinyilatkoztatta, 
hogy külföldön nincsenek jól értesülve a romai dolgok iránt. 
„Minket hátrább lenni gondolnak, semmint igazán vagyunk. 
(A forradalmi lapok ezt terjesztették mindég.) Néha oly re-
formokat javasolnak nekünk, melyek már régen be vannak 
hozva, annyira nem tudják, mi történik nálunk. Azért meg-
kértem Antonellit, hogy az itteni helyzetnek tökéletes leírá-
sát készítse el, melyet a franczia kormánynak bizalmasan 
megküldök. ( à forradalmárok akarják, hogy a világ ne tud-
jon többet a pápai államról, semmint ők tudni engednek. A 
mi jó történik, azt agyonhallgatják, a legkisebb rendetlen-
séget pedig a világ négy részeire kürtölik. Antonelli részle-
tes leírását adta annak, mi, és miképen megy Romában; 
hány újság van, a mely ezt közölni érdemesnek tartotta vol-
na? A conspiratio gonoszsága, és az ostobaság gyávasága 
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téves nézeteket akar közölni, azért a jót elhallgatják, a rosz-
szat, nagyítva négy szélnek eresztik. Azért balul ítélnek még 
a jó lelkűek is.) Ugyanazon dec. 16-ról közöl La Tour még 
más sürgönyt, melyben tudósítja kormányát, hogy a szent-
atya visszatérhetési szabadságot adott azoknak, kik az utolsó 
két év alatt az alattvalói hűség ellen vétkeztek; nov. 15-én 
a szent-atya jóváhagyta Civita-vecchia szélesbitési tervét; 
Roma és Nápoly között a vasút, egy nagy jövőnek záloga, meg-
nyílt ; az Anconába vezető vasút Orte-ig megnyittatott, azután 
így ír La Tour : „Ezen tényeket tudomására hozom kegyel-
mességednek, annak bebizonyítására, hogy a pápai kormány 
igen tevékeny jelenleg azon a területen, mely birtokában 
maradott. A hosszú tartózkodás ideje alatt Romában meg-
győződtem, hogy ha van ok, mely miatt csudálkozzék az em-
ber a romai beligazgatás tétlenségén, más részről megütköz-
hetik az ember azon hallgatáson, melyben a romai udvar ma-
radott, s máig is marad oly közigazgatási tényekről is, me-
lyek a világ helyeslését kivivnák maguknak, ha, miután meg-
tették , egyszersmind köztudomásúvá is tennék." (A romai 
udvar jót tesz, de kürtöt nem fuj, ekkép tesz minden jólelkű 
ember. Különben aranyat érdemel La Tour, hogy ezt ő teszi, 
mivel ezáltal a forradalmi lapokat egy tollvonással megha-
zudtolja, és a vörös berezegnek midt évi mart. hónapban 
mondott beszédjét, Hubaine által kiadott röpiratjával együtt 
semmivé teszi.) — A sürgönyök közül kiemeljük Drouyn de 
Lhuysnek válaszát a Cowley által közlött sürgönyre, mely-
ben 1862-ki oct. 31-ről az angol kormány a romai őrsereg 
hazahívását sürgette a franczia kormánynál. Cowley másola-
tot akart adni, de Drouyn nem fogadta el, ezáltal jelentésére 
adván a st.-jamesi udvarnak, hogy e tárgyban semmi szó-
váltást nem akar vele. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NYITRA, febr. 8-án. Főtisztelendő szerkesztő ur ! Noha, 

ismervén a ker. szerénység legszebb tulajdonát, mely szigo-
rúan ama tanhoz ragaszkodva : „nesciat sinistra, quod facit 
dextera tua", minden jótékony tetteit, a „vide, nemini dixe-
ria" féle hozzáadással szokta gyakorolni, — attól kell tarta-
nom, nehogy a nagylelkű jótevő neheztelésével találkozzam ; 
mindazonáltal mégis a mai kor-parancsolta szükségességnél 
fogva, kötelességemnek tartom, miszerént mélt. R o s k o v á -
n y i Ágoston nyitrai püspök ur legújabb nagyszerű kegyes 
alapítványát, melylyel megyéjét kegyesen megajándékozni 
méltóztatott, a „Religio" utján napfényre hozzam. Ugyanis 
kisebb-nagyobb nagylelkű adományokon kivül, melyeket már 
eddig is itt Nyitrán tett, legújabban — ezen év elején — is-
mét 40,000 a. é. frtnyi összeget tett le a helybeli ft. kápta-
lan kezeibe azon nyilatkozattal : miszerént ezen összeg a me-
gye alapjául —• fundus dioecesanus gyanánt szolgáljon. 
Részletes czélokat eddig nem tűzött ki ebbeli kegyes alapít-
ványának , s addig mig az Ur életben tartani fogja, — mi 
hogy soká — igen soká történjék , legforróbb szivvel óhajt-
juk — magának tartá fön azt, — de a ki tudja, hogy az úgy-
nevezett fundus dioecesanus minő czélokra szokott fordit-
tatni, s hogy abból a szűkölködő egyházak, lelkészek, tanitók, 
valamint más szegények, továbbá az isteni tisztelet emelése, 
s az ifjúság nevelésére czélzó intézetek szoktak segélyez-
tetni, — annak nem lehet a legnagyobb hálára nem ébredni 
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oly főpásztor iránt, ki minden jövedelmét megyéje, s ezzel a 
haza javára kész szentelni ! 

LONDON, jan. 30-án. Örülök, valahányszor azon egyes-
ségre gondolok, melyben itt a kat.holikusok a politikai kér-
désekre nézve jelenleg vannak. A két kath. nagy lap ,Week-
ley Register' s ,Tablet' habár két politikai pártot képvisel 
elméletileg , mégis, ha a kath. egyház érdeke jön kérdésbe, 
azonnal egy elvben, egy irányban, egy módban megegyeznek. 
Más választásuk nincs is a katholikusoknak Angliában, miu-
tán üldöztetnek, nyomatnak, s polgári jogaikat csak akkor 
nyerték vissza némileg, mikor mindenükből kifosztva voltak-
Mi szabadok vagyunk, de a szenvedélytől, a személyes önér-
dektől , hogy igy valahányszor vallásos érdekeink szőnyegre 
kerülnek, azonnal egy véleményen legyünk. A wiiigek jelen-
leg nyomnak, az orangisták ellenünk kiirtást esküdnek, mit 
tevők legyünk a választásoknál ? A ,Weekley Register' taná-
csolja : ,válaszszunk toryt, hogy megbuktassuk Palmerstont.' 
Ez czélszerü, s bizton hiszszük, hogy ez irányban működve 
nyomásunkat érezni fogják Westminsterben. — Foxley Jó-
zsef anglicán pap , következetes akart lenni, s az angoloknál 
is botrányt okozott. 0 az állami törvényt szigorúan alkal-
mazza, hogy az állam-egyház Angolországban s Irlandban 
alkotmányos, de nem Skótiában. Herries lordnak unokája la-
kodalmat tartott ; az angol hivek meghúzták ennek tisztele-
tére a harangot ; Foxley József letiltotta jövőre, mivel, ugy 
mond, ezen házasság bűn, miután ez katholikus. Herries 10 
év előtt 400 frankot ajándékozott, hogy a tornyon óra álli-
tassék föl, Foxley most evvel viszonozza. — A ,Times' szo-
kott kifakadásait folytatja a kath. irlandiak ellen. Az éhség 
és nyomor Irlandban nagyobb, mint Lancashireben ; a neve-
zett újság ezt csak ürügynek mondja, hogy a tunyák a do-
logtól fölmentessenek. A tunyaság a nyomornak anyja, de 
azon tunyaság, melyet munkahiánynak nevezünk. A ,Week-
ley Register' mondja, hogy Irland nyugoti részein a nyomor 
fölötte elterjedett, minden százra 46-ot lehet venni, kinek 
mindennapi kenyere nincs. Irlandnak népsége 10 év alatt 12 
százalékkal megfogyott, a szegények adója mégis ma kétszer 
annyi mint 1863-ban volt. — A dublini városház nagy ter-
mében népgyűlés volt a szegények fölsegélésére. A polgár-
mester, habár protestáns és tory, mondá , hogy ha jelenléte 
a népgyűlésen csak egy család megmentésére is szolgálhat, 
dúsan van megjutalmazva, s nem gondol az orangisták gú-
nyolódásaival, a kik örülnek, ha a katholikusok éhen halnak. 
Graham, protestáns és tory mondá, hogy 1846 óta oly nyo-
mor nem volt Irlandban, mint ez évben. Reynold mondá, hogy 
legsúlyosabb felelőség éri a kormányt, mikor a nép éhen hal. 
Ezt ő onnan eredményezted, mivel a kath. Irlandnak kor-
mányzója soha sem katholikus, és soha sem benszülött. О 
Connor Artúr, Irland nyugoti részéről jővén , mondá , hogy 
saját tapasztalatjai után bizonyítja , miszerént az öregek, és 
gyengébb alkotásuak mind meghalnak, mivel két napig ele-
del nélkül maradni nem birnak. A szegények törvénye Ir-
landnak ostora, miután a prot lordok irgalom nélkül elűzik 
zselléreiket, s hol faluk voltak , ott most legelők vaunak. — 
Irlandnak vallásos és politikai jelen helyzetét Moriarty fő-
papnak levelében találjuk híven előadva. О örül rajta, hogy 
a nyugtalan rész oly sértést követett el a kenti püspökön, 
mivel ez a nép lecsendesitésére nagy befolyásssal lesz, miu-



tán ama durvaságot mindenki elitéli. A ,Bombay catholic 
Examiner' és az ,Agra Weekley Register' meghozták a 
goai érseknek körlevelét, ebből tanuljuk, hogy a siral-
mas goai szakadás megszűnt, miután az érsek, a portugalli 
kormány beegyezésével a romai pápának egészen alávetette 
magát. Adja az Isten , hogy az eltemetett egyházi szakadás 
soha föl ne éledjen. — Hugues , new-yorki érsek pásztori le-
velében tudatja, hogy az ottani methodisták egyetem-épület-
jét megvásárolta. A püspöknek szándéka van az épületet 
az egész egyházi tartomány központi papnöveldéjévé for-
dítani , s a nevelést a sulpicianusokra bizni. Reméli, hogy 
az állam meg fogja hagyni rajta az egyetemet illető elő-
jogokat. Az épület oly nagy, hogy 250 növendéket befo-
gadhat , s mindenkinek saját szobája lesz. Az érsek kis pap-
növeldét is akar benne alapitani, s ha ez sikerül, ez oly je-
lentékeny leend ezen éjszaki vidékre, mint Montréal az angol 
amerikai tartományokra. — A ,Times'-nek franczia levele-
zője már megkezdi a hadjáratot a kath. befolyás ellen Ma-
dagascarban. Szerénte Lambert, franczia ügynök, kath. hit-
küldér és jezsuita, az angolok tehát résen legyenek. — Végre a 
,Times' is kezd a piemonti forradalom iránt kedvezőtlen tu-
dósításokat közölni, az ő levelezői soká álhÍrekkel mulatták 
az olvasókat, ma már az igazságot el nem titkolhatják, mivel 
a király, a kormány , s a képviselők háza meghazudtolja a 
rózsaszínes tudósitásokat, melyeketa Timesneklevelezői eddig 
küldtek. Azt mondják, hogy a patkányok megérzik a hajó 
sülyedését, s korán ott hagyják ; talán ezen újságnak leve-
lezői is ezt mutatják, midőn az olasz ügyek dicséreteivel föl-
hagynak. 

LISSABON, jan. 1-én. Mióta a piemonti annexiok be-
csülettel divatba jöttek, a szabadelvű sajtó által ,éljen' ki-
áltásokkal üdvözöltettek, a diplomatia elismerésével majd 
nem a nemzetközi jogok czikkelyei közé csempésztettek : igen 
üdvös lett a kisebb országok helyzetét komoly tanulmányo-
zás alá venni. Nem képzeljük, hogy a belgák csatlakozni óhajta-
nának Francziaországhoz, de a szabadkőmivesek ott is, nálunk 
is oda törekednek, mivel a kőmives humanitárius, nem pedig 
hazafi; ő elveinek föláldoz mindent, a mi az emberi lélek előtt 
drága, kedves és szent. Az ő eszméje az egész emberiséget 
egy fogalomban birja, nem az Isten családjának fogalmában, 
mely szerént minden nemzetnek önélete , függetlensége, sa-
játsága biztosítva van , hanem mindent egyengető , s elnyelő 
fogalomban, hol minden sajátságoknak sziinni, egy természet-
elleni egységesitésben veszni kell. Éljen az emberiség, haljon 
a nemzetiség és személyesség, ez az ő jelszava. Anémetsza-
badkőmivesség elakarja nyelni a német kis tartományokat ; 
s csak a piemonti annexiok gyászos sorsa, és a porosz ki-
rálynak bámulatos, mivel nem várt, erélye áll még utjokban. 
— Van három ország, hol a csatlakozási roham uralkodik, s 
mind a három ország Anglia rokonszenvét birja, s tanácsai-
val él. Piémont, mely iránt az angol rokonszenvről fölösleges 
szót váltani ; Görögország, mely ha nem is egész Törökor-
szágot , legalább az európai részt ezen birodalomból elnyelni 
iparkodik, végre Portugalia, hol a kőmivesek Iberia egysége-
sítéséről álmadoznak. Anglia üzi Piemontot Roma felé, a 
mint csak teheti, törekszik királyt adni Görögországnak , s 
kizárólagos védelmi jogokat gyakorol Portugalban. Nem eset-
legesség az, mely a három ponton ily ugyanazonos esemé-

nyeket szüleményezett. A portugali királynak házassága a 
Savoyi házból, a görög koronának fölajánlása a portugali ki-
rály atyjának, vagy Victor egyik fiának, a görög és az olasz 
forradalom közötti barátság, mind ez, mind más napi jelensé-
gek oda mutatnak, hogy itt egy előlegesen kivonalozott terv 
van a kivitelben ; Palmerston a szabadkőmivesek nagy mes-
tere egész Európában, a kőmivesség, mazzinismus, ésheteria 
kézszorítása minden kétséget eloszlat, hogy itt a katholicis-
mus lerombolása van tervbe véve Anglia által. A mazzinis-
mus jó szolgálatot tesz Piemontnak, hogy a katholicismust szi-
vén találja ; a heteria jó szolgálatot tesz , hogy megakadá-
lyozva a kath. mozgalmat Keleten, Photius szakadárságát 
erősítse; a portugali kőmivesség, segítve az európai kőmi-
vességtől föl akarja dúlni a legdicsőbb kath. trónt Spanyol-
országban. Ezek megtörténte után nem lesz nehéz Poroszor-
szágot Austria ellen uszítani, hogy ennek rongyaiból gazda-
godjék. Ezen forradalmi furakodások Italiában s Görögor-
szágban közfigyelemnek lettek tárgyai ; de a hasonló fura-
kodások Portugáliában a figyelemből kiesnek, mivel itt rendes 
kormány vagyon, mely mindezeket befedi, elrejti. Azonban a 
romlás itt is terv szerént vitetik, az istentelenség nyiltan ter-
jeszkedik, a vallás-gyülölet napfénynél büszkélkedik, a sza-
badkőmivesség tartja, s viszi a hatalmat egész országban. A 
szeretet-nénék kiűzetése, a portugali püspökök itthon mara-
dása jun. 8-án , hallgatása, midőn az egész világ püspökei a 
világharczban nyilatkoztak, a szent-atyának nyilvános pa-
nasza a portugali püspökség ellen, mindez fölvilágosítja a 
szomorú helyzetet, melyben mi sinlődünk. Viszonyaink, dol-
gaink egész Európának szine elébe jutottak. —A királyi há-
zasság rendkívüli pompával és költséggel vitetett véghez. 
Victornak leánya oly fény nyel fogadtatott, mely a portugali 
uralkodó család ős korszakára emlékeztet. A kőmivesek dia-
dalt ültek e házassági fénynél, mivel ők kerestek királynét, 
de a nemkőmivesek méltán kérdezhetik, képes-e a kincstár 
ily kiadásokra ? Valljon ezen kiadások nem az elűzött apá-
czák elkobzott javaiból fedeztetnek-e? A kőmivesek a kirá-
lyi palotában dalidóznak, az éhségre kidobott apáczák elvett 
birtokának árán, mivel a kolostorok alapitványainak egy ré-
sze adomány , másik része pedig hozomány volt ; a kormány 
pedig mind a kettőt elkobozta, a zsidóknak eladta, az apáczá-^ 
kat, kik már aggságuk miatt is kénytelenek a hivek szerete-
ténél kegyelem-kenyeret kérni, a világba küldte. Végre, a ki 
nem jár a páholyokba, méltán kérdezi, illik-e, hogy egy ki-
rály , a ki az erény és ártatlanság védelmére van e földön, 
oly királynak leányát vegye feleségül, akinek kormánya Eu-
rópában a perfidiának példánya ? Senki sem róvja föl a fiatal 
királynak ezen pazarlást, mely a házasságnál kifejtetett, ő 
még fiatal, de a pazarlás Lissabonban borzasztó ellentétet 
képez a nép példátlan szegénységével, és a kiűzött apáczák 
könyörgéseivel, melyekkel a szeretet adományait fogadjál: Az 
udvar mesteremberei máig sincsenek kifizetve, a kormány-
nak tehát az apáczák javaihoz kellett nyúlni, hogy a házas-
sági költségeket valahogy részben fedezhesse. Pedro alatt 
nem történhetett meg az apáczák javainak elkobozása, mivel 
a király vallásossága borzadott a szentségtelen rablástól ; a 
fiatal Lajos alatt megtörtént, hogy a kőmivesek fényes ün-
nepélyeket adhassanak a hatalmuk alatt álló királynak. 
(Vége következik j 



—M 1 1 1 м — 

KÖZÉP-AFRIKA. (Folyt.) Talán mintegy 14 napig ál-
lottak a tokulok, midőn majdnem mindannyiban egyszerre 
temérdek fekete bogárka lepte el a fát, melyek annyira meg-
rongálták az épületet, hogy a fa-port marokszámra lehetett 
szedni, és igy minden pillanatban attól lehetett tartani, hogy 
a tokulok összeroskadnak. A marhatenyésztéssel sem állot-
tunk jobban, egy kis messzely téj volt a jövedelem; és alig 
mult egy hét a nélkül, hogy több darab el ne döglött, vagy 
az őrizetre rendelt fiuk vigyázatlansága által el ne veszett vol-
na. Sőt a hátralevőket az arabok éjszaka elhajtották, melyek 
azonban Mohamed-heer által pótolva lőnek. Könnyű elgon-
dolni, hogy ily körülmények közt nehéz volt magunkon segi-
teni. E közben egy hónap mult el, hogy a provicarius Char-
tumba utazott és mi legkisebb tudósitást sem kaptunk hogy-
létéről, vagy mikor fogna visszatérni, és ez méginkább fo-
kozta aggodalmunkat jövőnk iránt. Föl akarjuk még itt em-
líteni , mint bánt Mohamed-heer az ő ellenségeivel Kakban 
való tártozkodásunk ideje alatt. Alighogy Kakban megtele-
pedtünk , nagy készületekhez fogott a schilluk-négerek el-
leni hadjáratra , hogy a rajta elkövetett méltatlanságokat 
megbosszulja. Hét hajót szerelt tehát föl, köztük egy gőzöst 
is, a hajók fegyveresekkel töltettek meg azon utasitás mel-
lett, hogy az ellenséges tartomány partjainál haladjanak el, 
és ha ellenség mutatkoznék, nyúljanak fegyverhez. Azonban 
a szárazon is gyámolyitotta a hajó-expeditiot, mit kellett is 
tennie, ha sikerre akart számítani. A száraz földi sereg mint-
egy 2000 emberből állott, kik közt 500 lovas lehetett csak 
lándzsával fegyverkezve. A schilluk-négerek. azonban igen 
jól voltak értesülve Mohamed-heer ezen készületeiről, és 
mindent elkövettek, hogy csapatja készületlenül ne rohan-
hassa meg őket. Igy történt, hogy a schillukok 2000-en je-
lentek meg a csatatéren Mohamed-heer 800 embere ellen, 
mert a 2000-ből csak ennyivel rendelkezhetett tartományán 
kívül. Mindkét részről igen elkeseredetten folyt a harcz, és 
a veszteség egyaránt nagy volt. Azonban a mohamedanok 
tüzelése annyira ritkította a schilluk-négerek sorait, hogy a 
tökéletes megsemmisítést kikerülendők kénytelenek voltak fu-
tásnak eredni, de Szent-Kereszt felé több napokig üldöztet-
vén , teljesen legyőzettek. A többi csatákban is Mohamed-
heer győzött, és igy ura lett a meghódított tartománynak. A 
győzelem után következett a zsákmányolás; a'schilluk király-
nak, ki szintén futásban keresett menekülést, lakása is kira-
boltatott. Zsákmánya 16000 darab marha, 200O asszony és 
gyermek lőn ; ezeket 3000 darab marhával együtt adófejében 
az egyptomi alkirálynak küldötte. A hajók is gazdagon meg-
rakva mézzel és más terményekkel tértek vissza. — Hát minő 
sorsa leend most a mi missionknak Kakban, melynek fönál-
lásáról jelenleg oly rosszul volt gondoskodva? Egyszerre 
esőzés rohant meg bennünket és nyomorult tokuljainkat ; 
hogy tehát holmink egészen tönkre ne jusson , elhatároztuk 
ezen állomást is, hol annyi bajt állottunk ki, elhagyni és Char-
tumba vonulni. Gondot adott, mint lehetne ennyi podgyászt 
a rendelkezésünkre álló egyetlen hajóra rakni ? előre volt 
ugyanis látható, hogy némely elkerülhetlenül szükséges élel-
mi czikkeket el kellene hagyni ; azonban Isten egészen vé-
letlenül kirántott bennünket ezen bajból, és mintegy sejtet-
tük, hogy az ő szent akaratja, iniszerént e helyet elhagyjuk, 
mert egyszerre megjelent Chartumból egy hajó. Ez most hírt 

hozott mindenről, mi ezalatt Chartumban történt. Különösen 
hogy a provicarius az éghajlat miatt mindinkább rosszabbul 
lett, miért is Berber ajánltatott neki, mit ő elfogadott. Eluta-
zásunk előtt még nagyobb esőt kelle kíállanunk, csakhogy 
nem sokáig tartott, de mely tokuljainkat egészen tönkre 
tette ; nem volt bennök egy száraz helyecske , ruháink mind 
átázták, nyugalomra sem hajthattuk száraz helyen fejünket ; 
némely tokulokban mérni lehetett a vizet, a nagyobb lakás 
is teljesen átázott, mintha nem is lett volna teteje, és a sár 
oly nagy lett épületjeinkben, hogy alig léphettünk csizmáink 
vagy czipőink nehézsége miatt. Mit várhattunk volna még, 
ha hosszasb esők következnek be, ha már ezen esőzés után is 
ily rombolás történt ? —Yégre a szent-kereszti missioból még 
két, régtől várt hajó érkezett meg. Nem késtünk tehát min-
denünket a hajókra hordani, mi igen kedvező időjárat mel-
lett történt meg. Beteges állaj>otban a missionariusok közül 
9-en hagyták el e helyet, kik között a derék frat. Cosmas is 
volt Syriából, kiről alább még valamit meg fogok jegyezni. 
Május 10-ének fele elmúlt, midőn jószágunk mind a hajóra 
volt rakva, hajóink pedig már majdnem egészen készek vol-
tak az elindulásra Azonban minden elem össze látszott es-
küdni ezen napon elmenetelünk ellen ; terhes fellegek tor-
nyosultak ugyanis föl a távoli látkörön, melyek csakhamar 
bevonták az eget, és félni lehetett, hogy nemsokára megkez-
dődik a zivatar, miért nem is indultunk meg. És csakugyan 
nem sokára erős, hideg éjszaki szél keletkezett, dörgés, vil-
lámlás , zápor egymást követték, és a viz oly mennyiségben 
zuhogott, hogy a gyékényekből és viaszos vászonból készült 
sátorok a hajókon, minthogy födélzeti termeink nem voltak, 
elegendő menhelyet nem nyújtottak. A következő nap 
derült volt, de mindjárt nem lehetett megindulni, mint-
hogy a vitorlákat kellett megszárítani, mi a nap legna-
gyobb részét igénybe vette ugy, hogy csak napnyugta 
előtt indulhattunk meg. Utazásunk általában kedvező idő-
járás mellett történt, és 10 nap alatt megtettük az utat 
Chartumig ; azonban egy szerencsétlen eset is adta elő 
magát, mely a már előiíb emiitett frat. Cozmát érte ; ez 
tudnillik a hajó hátulsó részén volt, és míg a többiek alud-
tak , ő alkalmasint elszédülvén, a vizbe zuhant. A hajósok 
minden iparkodása őt föltalálni haszontalan volt. Útközben 
találkoztunk a dongolánok 12 hajójával is, kik évenként ka-
lóz-utra kelnek a dinkán-négerek ellen, s kiket közülök el-
foghatnak, rabszolgává teszik , valamint a marhát is , melyet 
kézrekerithetnek, elhajtják. Május 21-én estve szerencsésen 
Chartumba érkeztünk , hol az ut fáradalmaitól egy kissé ki-
pihenhettünk Itt először is ezen ház ingóságát kelle rendbe-
hozni ; mi megtörténvén, mint már Kakban elhatároztatott, 
a missio minden ifjai elbocsáttattak, kivévén kettőt. Az el-
bocsátás oka volt határtalan fölfuvalkodottságuk és enge-
détlenségük. (Folyt köv.) lk. 

IRODALOM. 
„DAS REICH GOTTES IN DER GRÖSZE DER SEN-

DUNG UND DEM ZERFALL DER WELTHERR-
SCHAFTEN; oder die Tugend hat die Weltherrschaften 
begründet für Christus und die allgemeine Bildung, die 
Laster haben sie zerstört." Eine katholische Philosophie 
der Geschichte von Abbé Louis L e r o y Mitglied mehre-
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rer Akademien. Übertragen von Karl B r a u n Regens-
burg 1863. 

A kik teljes erőködéssel azon dolgoznak, hogy minden 
hit, az érzékiek és megfoghatók fölébe való minden emelke-
dés kiirtassék az emberi szivből : a történelmet is csak a ri-
deg tények ijesztő csontvázává aljasiták le , melynek össze-
tartó idegzetét legfölebb a pártérdeknek elvei képezik, de 
száműzve van belőle a mindeneket végtelen bölcsesége sze-
rént kormányzó Istenség, száműzve minden, magasbra irá-
nyuló vég-czél; ezek nélkül pedig a történelem hasonló a 
gépezethez, melynek részei szétoszlatva hevernek, melyeket 
a történetíró egyenként, a többivel való összefüggés nélkül 
tekintve, félredob vagy kigúnyol, mert azokat összeállítani és 
igy a nagyszerű egészet fölfogni nem képes. „A történelem, 
Riambourg szerént, Istennek láthatóvá lett vezérlete." 
Donoso Cortes fölemiitvén Feneionnak eme hires mondatát : 
„Az ember mozog, és Isten igazgatja őtet", hozzáteszi : „Ez 
a történelem bölcseletének formulája." 2) „A történelem phi-
losophiája, mondja Laurentie, hogy helyesen fejezzük ki ma-
gunkat , a Gondviselésnek közbelépése az emberiségben." 3) 
„Mi az emberiségnek küldetése, honnan jön , hova megyen 
az ?" kérdezé Ozanam ; és azonnal felelt reá : „Ezen uj kérdé-
sek megfejtésére uj tudomány keletkezett, tudnillik a törté-
nelem bölcsészete, ennek elve : hogy valamint az anyagi ter-
mészetre , ugy az emberiségre nézve is létezik gondviselés ; 
czélja : meghatározni a törvényeket, melyek alá az emberiség 
vetve van; tartalmát pedig a bevégzett események képe-
zik." 4) Es valóban csak akkor hasznos és igaz a történelem, 
hogy lia benne az isteni tevékenység az emberi működés 
mellett jelenik meg. Csak ekkor tűnik föl a történelem igazi 
világosságában mint kettős eredménye az isteni és emberi 
akaratnak ; csak ekkor nyernek az események oktatási erőt, 
és vesztik el titokszerüségüket a megmagyarázhatatlanok-
nak látszó tények. Helyesen jegyzi meg tehát Chateaubriand: 
„Bizonyára jobban fogja az embereket ismerhetni az, ki bő-
vebben elmélkedett a Gondviselésről, és könnyebben lelep-
lezheti az emberi bölcseséget, ki mélyebben hatott az isteni 
bölcseség titkaiba. A királyok tervei, a városok iszonyai, a 
politikának igazságtalan, görbe utjai, a szívnek a szenve-
délyek titkos szálain való lüktetése, a nyugtalanságok, 
melyek a népeket megragadják , a változatok, melyek sze-
rént a király alattvalóvá, a nemes plebejussá, a gazdag sze-
génynyé lesz, mindezen rugótollak megmagyarázhatatlanok 
maradnak előtted, ha csak, ugy szólva, Isten tanácsában nem 
ültél az erő és okosság, a tévely és gyengeség mindazon szelle-
meivel, melyeket ő a nemzeteknek adott, a mint azokat meg-
menteni vagy megrontani volt imádandó szándoka. Vegyük 
tehát az örökkévalóságot alapjául az idők történelmének, 
vigyünk vissza mindent Istenre, mint mindennek közös 
okára." 4) (Folyt, köv.) lk. 

') Riambourg, Oevres philosophiques Melsnges t. II. p. 333. 
2) Oeuvres de Donoso Cortes , t. I. p. 149. 
3) Importance des etudes historiques. 

Fr. Ozanam Exposition du system religieux thibetain — mon-
gol, art. I. Annales de philosophiae chrétienne, t. IV. p. 373. 

5) Genie der Christianisme, 3. partie liv. III. кар. I. 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 17-én. Főpásztoraink nagyböjti körleve-

leiből eddig szerencsések voltunk megkapni a zágrábi bibor-
nok-érsekét, a pécsi és győri püspökét. Mennyire lapunk ter-
jedelme engedi, közlendünk belőlük. 

— T i t i a s Piust, minorita-rendü áldozárt, ki termé-
szettudományi becses gyűjteményét a magyar tanodáknak 
adományozta, ő cs. к. ap. Fölsége elismerésül arany érdem-
kereszttel méltóztatott legkegyelmesebben földisziteni. 

— M l a d o n i c z k y Ferencz kalocsa-főmegyei áldo-
zár előfizetési fölhívást küld szét boldogemlékü S c h l ö r 
Alajos ujolag átdolgozott, tetemesen bővített „Miért vagyok 
katholikus ?" czimü egyházi sz. beszédek magyar kiadására. 
Erre a t. fordítónak alkalmat nyújt az, hogy az eredeti első, 
tetemesen rövidebb tartalmú kiadás még két évtized előtt 
megjelent magyar példányai többé nem kaphatók. Előfizetési 
ár 1 frt a. é., mely a mű átvétele után is fizethető. Az elő-
fizetési ivek f. é. aprilhó végéig a kalocsai főegyházmegyei 
irodába küldendők. 

— A lapok B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ő excljá-
nak azon kegyeletes nagylelkűségét emiitik föl, mely szerént 
a rablás által tetemesen károsult pócs-petrii templomnak ér-
tékes miseruhát, kelyhet és monstrantiát méltóztatott aján-
dékozni. 

— Az irgalmas szerzet magyar tartományának, melyet 
G e l e n c s é r Privatus kormányoz, ez évre kiadott név-
könyve szerént van összesen 166 tagja, kik 14 conventben 
vannak elhelyezve ; 4-en a tartományon kívül tartózkodnak. 
A t. szerzetből 1860-ban meghalt 4; 1861-ben 2; 1862-ben 2. 

— A turini kormány rendeletet intézett a milanói prae-
fecturához, melyben szigorúan meghagyja, hogy éberen őr-
ködjék az emigránsok különösen pedig a lengyel menekültek 
fölött, mert a kormány nem tűrheti, hogy területén fölfor-
gató tervek koholtassanak egy másik, különösen barátságos 
kormány ellen. — Mi az egész piemonti eljárás, mint con-
spiratio? és ő nem tűr conspiratiot ! Micsoda szóval lehetne 
kifejezni ennyi aljasságot ? 

— Felinszky varsói érsek maga körül gyüjté az érseki 
megye kiválóbb papjait, és szent mise után Golian áldozár 
tartott beszédet, melyben azt fejtegeté, hogy a papság-
nak távol kell magát tartani a politikától ; és erélyesen kikelt 
a titkos társulatok nemzeteket boldogtalanitó fondorlatai 
ellen. Utána az érsek szólt, meleg szavakban tolmácsolván 
nemzeti érzelmeit ; különösen kiemelte, hogy Lengyelország 
egyedül a haladás, erkölcsiség és miveltség utján remélheti 
szabadulását. Szintén kárhoztatta a titkos társulatokat, és 
fölolvastatta a pápai bullát, melyben ezen társulatok egy-
házi átokkal sújtatnak azokkal együtt, kik azokban részt-
vesznek. 

S ü 11 ő r e : Nem. lesz semmi hiba. 

H á l a ny i l a tkoza t . A miavai egyházkerület lelkészei 
édes kötelességünknek ismer jük : О Eminentiája-, Magyar-
ország lierczeg-primása-, legkegyelmesebb Ersekurunknak, 
abbeli atyai kegyességért, mely szerént anyagi tehetetlen-
ségünkön segítve, a miavai egyházkerület számára a „Reli-
giót", „Idők tanuját" és az „Esztergomi Újságot" megren-
delni méltóztatott, fiúi legforróbb hálájukat az egész haza 
szine előtt ezennel nyilvánitani. Az Ur Isten fizesse meg ! 
Ó-Turán febr. hó 10-én. A miavai egyházkerület lelkészei 
nevében Kendfalvi Lajos, ó-turai plébános. *) 

») Az „Idők Tanúja" és az „Esztergomi Újság" t. szerkesztői 
fölkérefnek ezen hálasorok átvételére. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Eszme-tisztázás. — Franczia okmányok. 
(Folytatás.) — Egyházi tudósítások.— Irodalom.— Vegyesek. 

Eszme-tisztázás. 
Igen sokan vannak, mondja találólag Balmes, 

kik előtt e szó „katholicismus" egy jelentésű a „tü-
relmetlenség"-gel; és ezen pontra nézve a nézetek 
oly zava rok , Jiog'y valóban nehéz e tárgyra kellő 
fényt deriteaieS^ak e szót „türelmetlenség" kell ki-
ejteni, és azonnal százan borzadnak össze azon komor 
és rettentő képzetek előtt , melyeket e szó alatt vél-
nek lappangani. A lefolyt idők törvényhozása, intéz-
ményei , emberei, szóval minden, irgalom nélkül el-
i téltetik, mihelyt azokra a türelmetlenség legkisebb 
árnya látszik tapadottnak. Ezen előítélet okai igen 
különfélék; ha mégis a legfontosabbat akarnók je-
lezni, föl kellene említeni Catonak mély jelentőségű 
nyilatkozatát, melyet akkoron mondott, midőn életé-
nek 86-ik évében egy rég elkövetett hiba miatt be-
vádoltatott: „Nehéz, mondá ő , oly emberek előtt, 
kik más korban élnek, mint melyben mi éltünk, tet-
teinkről számot adni." Vannak ü g y e k , melyekről 
kellő biztosságu Ítéletet nem mondhatunk a nélkül, 
ha csak nem egyedül szellemileg, de érzelmeinkkel 
is vissza nem helyezzük magunkat azon korba, mely-
hez azok tartoznak. Es valljon hány ember képes ily 
magasságra emelkedni? Igen kevésnek sikerül szelle-
mét az őtet környező befolyástól megőrizni , de 
még kevesebben tehetik ezt szivükre nézve. A század, 
melyben élünk, ellentéte a türelmetlenek gyanánt 
foltüntetett századoknak, és ebben rejlik az első ne-
hézség, mely ily kérdés tárgyalásánál fölmerül. 

Azon férfiaknak, kik ily kérdések megoldásával 
foglalkoztak, szenvedélyessége, elfogultsága, igen 
sokkal járul t a vélemények eltévelyitéséhez. Semmi 
sincs a világon, mit nem lehetne befeketíteni, ha az 
csak egy oldalról tekintet ik, mert igy tekintve a 
dolgot, az nem a valódi. Minden test három terjede-
lemmel bir ; a ki ezek közül csak egyet vesz szem-
ü g y r e , nem a testet , hanem annak csak egy részét 

tanulja ismerni, mely amattól egészen különböző. 
Vizsgáljatok meg egy intézményt, a legczélszerübbet, 
a leghasznosabbat, minőt csak gondolhattok maga-
toknak ; és határozzátok el magatokat, hogy azt csak 
a visszaélések szempontjából fogjátok megtekinteni; 
és csakugyan néhány lapra le is í r já tok, melyek be-
lőle századokon át származtak: annak története utá-
latosnak, undoknak, átkosnak fog föltűnni. Vázolja 
előttetek a democratiának valamely barát ja , és tör-
ténelmi adatokkal állítsa előtökbe a monarchia hely-
telenségeit, rossz oldalait, a monarchák bűneit , ke-
gyetlenségeit : valljon minőnek fog előttetek a mon-
archia látszani? És viszont engedjétek meg a mon-
archia barátjának szintén történelmi adatokban fes-
teni a democratiát és a demagogokat: mily látványt 
fog nyújtani a democratia? Állítsátok össze egy 
rajzban mind azon rosszat, melyet a népek haladása 
okozott ; és a miveltség, a polgárosodás gyalázatos-
nakjgyülöletesnek fog látszani. Ha az emberi szellem 
évkönyveiben bizonyos tényeket fölkutatunk: a tu-
dománynak történelme könnyen az esztelenség, sőt 
bünmerény történelmévé alakitható át. Fölhalmozva 
a szomorú következményeket, melyeket az orvostan 
kezelői szültek, ezen jótékony hivatás hóhérmester-
ség gyanánt állitható elő. Szóval, mindent be lehet 
undokitani, ha valaki ily módon akar eljárni bá rmely 
ügyben. Maga Isten is a kegyetlenség és zsarnokság 
szörnyének tekinthető, ha elvontan jóságától, bölcse-
sége- és igazságosságától csak a rosszra vet jük sze-
meinket, mely azon világban uralkodik, melyet ő 
teremtett, és melyet gondviselése tart főn. 

Alkalmazzuk ezen elveket. Ha az idők szellemét, 
és a dolgok egészen különböző rendjének különös 
körülményeit nem tekintve rajzolják a katholikusok 
vallási türelmetlenségének történelmét, és egy Fer-
dinánd* vagy Isabellának, II. Fülöpnek, Mária angol 
királynőnek, XIV. Lajosnak szigorúságát, és mind-
azt, mi három század lefolyta alatt történt , kevés 
lapra szoritják, a lehető legkomorabb színekkel ecse-
telik: akkor az olvasó, ki kevés pillanat alatt oly 
események benyomását érzi, melyek három századon 
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at elszórva történtek ; az olvasó, ki oly korban él, 
melyben a börtönök enyhelyekké változtattak, mely-
ben a halálbüntetés lázongó buzgalommal támadta-
tik meg: szemlélve a régi setét tömlöczöket, vallató 
eszközöket, szégyenbélyegeket és máglyákat szivét 
tágulni érzi a szerencsétlen elitéltek gyász sorsa fö-
lött , följajdul, és föllázad szerzői ellen oly esemé-
nyeknek, melyeket ő embertelen kegyetlenségeknek 
nevez. A jóhiszemű olvasónak semmi sem mondatik 
az azon időbeli protestánsok elveiről és eljárásáról ; 
gondosan elhallgattatik VIII. Henrik- vagy Erzsébet-
nek kegyetlenkedése ; és igy egész gyűlölete a ka-
tholikusok ellen fordul, és megszokja a katholicis-
must a zsarnokság és vér religioja gyanánt tekinteni. 
De valljon igaz-e, és az ügyállás teljes ismeretén ala-
puló itélet-e az, mely i lyuton szereztetik? Mit tevők 
lennénk oly rajz irányában, mely, mint fönebb érin-
tetett, a monarchiát, a democratiát, a tudományokat, 
a jótékony hivatásokat oly fekete színben tüntetné 
elő? Nemde pillantásunkat messzebbre irányzanók, 
a tárgyat több oldalról tekintenők meg, szemügyre 
vennők a jót is, miután a rosszat figyelmünkre mél-
ta t tuk? mérsékelni fognánk a benyomást, melyet az 
reánk tőn, és magában igyekeznénk szemlélni, azaz 
ugy,mint az több századokon át történt; szóval, ipar-
kodnánk igazságosak lenni, a rosszal együtt a jót is 
mérlegelni, összehasonlítani; mert hisz igy kell el-
járni, ha arról van szó, liogy az emberiség történeté-
ben az ügyeket kellőleg akarjuk méltányolni. Ekkép 
kellene tenni a fönforgó kérdésre nézve is azon té-
vely elkerülése véget t , melybe sodornak hamis és 
túlságos előadásaik azoknak, kik a tényeket elferdí-
teni igyekeznek — csak egy oldalról tekintve azokat. 
Most már nem áll fön az inquisitio, és nincs is semmi 
valószínűség, hogy újra fölélesztetnék ; megszűntek 
azon szigorú törvények is, melyek egykoron ezen 
pontra nézve uralkodtak; és igy senkinek sem fek-
hetik érdekében azokat hamis fényben és szempont-
ból föltüntetni. Meglehet, hogy némelyiknek érde-
kében lehetett ezt tenni, mig arról volt szó, hogy ily 
intézményeket meg kell támadni megszüntetés vé-
gett ; miután tehát ezen czél el van érve, az inqui-
sitio és hasonló törvények már történelmi tények, 
melyek fölött figyelemmel és pártatlanul kell ítélni. 

Itt két kérdés merül föl: egy az elvre, másik 
annak alkalmazására nézve; vagy is a türelmetlen-
séget, és annak alkalmazási módját tekintve. Ezen 
két kérdést nem szabad egymással összezavarni; mert 
bármennyire legyenek egymással összefűzve, mégis 
igen különbözők egymástól. Vizsgáljuk meg az elsőt. 

Napjainkban az általános türelem elv gyanánt 
érvényesíttetik, és a türelmetlenség minden neme 
tartózkodás nélkül elvettetik. Ki gondol azonban 
arra, hogy e szavak értelmét jól föl is fogja? Ki 
kutatja a józan ész világosságával azon eszméket, 
melyek e szavakban rejlenek? Ki kér azoknak bő-
vebb fölvilágositására tanácsot a tapasztalástól és tör-
ténelemtől? Igen kevesen. A szavak gépileg használ-
tatnak, minden pillanatban fölemiittetnek anélkül , 
hogy távolról is meggondolnák, miszerént egész 
eszmelánczolatot foglalnak magukban, melynek va-
lódi vagy hamis fölfogásától és alkalmazásától a tár-
sadalom főnállása függ. Kevesen gondolják meg, hogy 
ebben ép oly mély mint szövevényes jogkérdések 
foglaltatnak, hogy a történelem nagy része ahhoz 
van fűzve, és hogy, a türelem kérdésének megoldása 
szerént, az egész múltra kárhozat mondatik, a jelen 
megdöntetik, és a jövő fölépítésére nézve nem marad 
egyéb ingatag homok-alapnál. Hasonló esetekben 
ugyan legkényelmesebb a szavakat ugy érteni és 
alkalmazni, mint azok közönségesen vétetni szoktak, 
épen ugy, mint a forgalomban levő pénzt elfogadjuk 
és kiadjuk a nélkül, hogy valódi értékét vizsgálnók : 
ámde a mi legkényelmesebb, nem mindég a legjobb 
is; és valamint a nagyobb értékű pénznemeknél nem 
kímélünk fáradságot azok megvizsgálására, hogy 
meg ne csalatkozzunk; ép ezen eljárást kell követ-
nünk oly szavakra nézve, melyeknek jelentősége 
fontos. 

Mit tesz tehát ezen szó „türelem?" Tulajdonké-
peni értelemben elnézést fejez ki oly dolog iránt, 
mely rossznak tartatik, de melyet egy vagy más 
okból megtámadni nem akarunk. Igy türetnek né-
mely botrányok, nyilvános kéjhölgyek, e vagy ama 
visszaélés, ugy hogy a „türelem" fogalmához egy-
szersmind a „rossznak" fogalma is csatolva van. A jót 
tűrni , vagy tűrni az erényt, igen helytelen kifejezé-
sek volnának. A gondolat birodalmában is a „türe-
lem" valami rosszat tételez föl, tudniillik a tévelyt. 
Senki sem mondhatja, hogy ő t ű r i az i g a z s á g o t . 
Ezen utóbbi megjegyzés ellen valaki fölhozhatná az 
általános szójárásból ezen kifejezést: t ű r n i a v é l e -
m é n y t ; minthogy a vélemény igen különböző a 
tévelytől. Első pillanatra alig látszik lehetségesnek 
a nehézség megoldása ; de tüzetesb megfontolásnál 
könnyű azt föltalálni. Ezen esetben ugyanis másik-
nak a véleménye a mi Ítéletünk szerént tévely ; mert 
lehetetlen valamely pontra nézve véleményt alkotni, 
azaz gondolni, hogy valami ez vagy az ; hogy igy 
vagy amúgy van, a nélkül, hogy egyszersmind má-
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soknak véleményét, kik nem ugy gondolkodnak mint 
mi, tévelynek ne tartsuk. Ha a mi véleményünk csak 
vélemény marad, vagyis, ha Ítéletünk, ámbár előt-
tünk igazaknak látszó alapokra támaszkodik, teljes 
bizonyosságra még sem emelkedhetik : ekkor a mi 
ítéletünk mások tévelye fölött szintén csak véle-
mény ; de ha a meggyőződés szilárdul, megcsontoso-
dik, azaz ha bizonyosságra ju tunk, akkor bizonyosak 
vagyunk, hogy mások, kik ellenkező itéletüek, té-
velyben vannak. Innen világos, hogy ezen szó „türe-
lem", ha véleményekre vonatkozik, mindég a tévely 
türelmét fejezi ki. Ki az „igen" mellett van, a „nem"-et 
tartja hamisnak és viszont. Ez csak egyszerű alkal-
mazása azon elvnek : Lehetetlen, hogy valami ugyan-
egyszerre legyen és ne legyen. 

De mit tesz ekkor ezen kifejezés: tisztelni a vé-
leményeket? Talán hogy tisztelni kell a tévelyt? 
Semmi esetre. Ezen kifejezésnek két igen ész-szerü 
értelme lehet. Az elsőben, meggyőződése bizonytalan-
ságán nyugszik annak, a ki tisztel ; mert ha valamely 
pontban nem jutottunk tovább, mint hogy véleményt 
alkottunk magunknak: világos, hogy bizonyosságra 
nem jutot tunk; és igy elismerjük magunkban , hogy 
az ellenkező véleményre nézve is lehetnek alapokok. 
Ezen fölfogás szerént igen jól mondhatjuk, hogy 
másnak véleményét türjiik, minthogy ez által kife-
jezzük meggyőződésünket, hogy csalatkozhatunk, és 
az igazság talán nincs a mi részünkön. A második 
értelemben a véleményt tisztelni vagy annyit tesz, 
mint tisztelni a személyeket, melyek azt elfogadják ; 
vagy tisztelni az ő nyiltságukat, szándékukat. Ebből 
tehát kitűnik, hogy ezen kifejezés: mások vélemé-
nyét tisztelni, egészen más értelmet foglal magában, 
a mint tudniillik az azt tisztelő az ellenkezőről erős 
meggyőződéssel bir vagy nem. 

A türelemnek lényegét, eredetét és következ-
ményeit jobban fölfoghatjuk, ha, minekelőtte azt a 
társadalomban vizsgálnék, oly módon elemezzük, 
hogy elmélkedésünk tárgya legegyszerűbb elemére, 
tudniillik az egyes ember türelmére vitetik vissza. 
Valamely egyénnek akkor tulajdoníttatik türelem, 
ha rendesen oly lelkületben van, hogy az övével el-
lenkező véleményeket harag és bosszankodás nélkül 
fogadja. A különféle tárgyak szerént, melyekre ezen 
türelem vonatkozik, különfélekép is neveztetik. Val-
lási tárgyakban a türelmet és türelmetlenséget val-
lásos vagy vallástalan embereknél egyaránt föl lehet 
találni,ugy hogyezen irányok egyikesem tételez föl 
türelmet vagy türelmetlenséget. Sokan azt vélik, 
hogy a türelem a vallástalan, a türelmetlenség pedig 

a vallásos emberek tulajdona; azonban ez nagy té-
vedés: mert ki türelmesebb, mint salesi sz. Ferencz; 
és ki türelmetlenebb mint Voltaire? A vallásos em-
ber türelme, azon türelem, mely nem a hitbeli dol-
gok iránt való részvétlenségből származik, hanem 
igen jól megfér a hit föntartása és terjesztése iránti 
meleg buzgalommal, két alapon nyugszik: a szere-
teten és alázaton. A szeretet jóakaratot parancsol táp-
lálni még ellenségünk iránt is ; részvétet lehel belénk 
hibáik és tévelyeik iránt; kötelez bennünket őket 
testvéreink gyanánt tekinteni, és a rendelkezésünkre 
álló eszközöket alkalmazni, hogy őket kárhozatos 
állapotjukból kirántsuk, ané lkü l hogy meg volna 
engedve, tőlük az üdvösség reményét megtagadni, 
mig a földön élnek. Rousseau azt állította, hogy le-
hetetlen oly emberekkel békében együttélni, kiket 
elkárhozottaknak tartunk. De a mint mi hiszszük, és 
hinnünk kell, senki sincs elkárhozva addig, mig él ; 
mert bár mily nagyok volnának is bűntényei : Krisz-
tus érdemei és Isten irgalma még nagyobb; és a he-
lyett, hogy a genfi bölcsészszel azt gondolnók, mintha 
„ily embereket szeretni annyit tenne, mint Istent 
káromolni" : megvetjük ezen tanítást, melyet el nem 
fogadhatunk a nélkül, hogy szent hitünkkel ellen-
mondásba ne jöjjünk. A türelemnek második forrása 
az alázat, mely gyengeségünknek mély ismeretét 
önti belénk, mely mindent, mivel birunk, Isten aján-
déka gyanánt parancsol tekinteni; mely más feleba-
rátunk fölötti előnyeinket az Isten iránti hálának 
szintannyi indokaival tanítja tartani; az alázat, mely 
az egyéniség köréből kilépve az egész emberiséget 
átkarolja, és mely által ugy tekintjük magunkat, 
mint azon emberi nem nagy családjának tagjait, mely 
ős atyjának vétke által eredeti méltóságát elveszté, 
és mely szivének gonosz indulatjai, elméjének setét-
sége miatt, hiányaiért, tévelygéseért részvétet és en-
gedékenységet érdemel. Ezen, épen önmegalázásában 
oly magasztos erény mindenkire nézve engedékeny-
séget önt belénk, mert egy pillanatra sem engedi 
feledni, hogy nekünk tán jobban, mint bár kinek, 
szükségünk van elnézésére. Mindazonáltal, mint az 
ész és a tapasztalás tanúsítja, a szeretet és alázat még 
nem elegendő a vallásos emberre nézve, hogy a szó 
egész terjedelmében türelmes legyen. Ezen pontnak 
fölvilágositására, melynek helytelen fölfogása majd-
nem mindenkor zavart hoz e kérdésbe, hasonlatossá-
got akarok tenni két vallásos ember között, kik 
ugyanazon elvek mellett egészen különböző eljárási 
módot követnek. Képzeljünk magunknak két áldo-
zárt, kiknek mindegyike nagy tudományu, fényes 
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erkölcsösségü ; kik közül mégis az egyik életét elvonultság-
ban, jámbor személyek körében, és kizárólag katholikusok-
kali társalgásban tölté ; mig a másik mint missionarius tá-
voli országokban kénytelen volt különféle vallású emberek-
kel közlekedni, közöttük élni, és ki kénytelen volt látni, mint 
emelkedik az igaz hit oltára mellett a hamis vallásnak is ál-
dozathelye. A keresztény szeretet elvei bizonyára mindkettő-
nél ugyanazok, mind a kettő a hi te t , melyben neveltetett, 
Isten adománya gyanánt fogja tekinteni; mindamellett cse-
lekvési módjuk egészen különböző leend, ha oly emberrel 
állnak szemközt, ki más vagy semmi-hitü. Az első, ki min-
dég hivőkkel közlekedett, ki folytonosan teljes tisztelettel 
hallotta íolemlittetni a hitet : az egyház hite vagy szertar-
tásai elleni első szóra meg fog döbbenni, fölháborodni ; reá 
nézve majdnem lehetetlen nyugodt lélekkel vezetni a beszé-
det vagy értekezést, mely ezen tárgy fölött szövődött ; mig a 
másik ilyesek hallását, úgyszintén hitének megtámadását, a 
más vallásbeliekkeli értekezést már megszokván , megőrzi 
nyugalmát, egykedvüségét ; ha szükséges , higgadtan szól a 
tárgyhoz, vagy, lia az okosság azt parancsolná, jó módjával 
mellőzni tudja. Honnan ered ezen különbség? Nem nehéz 
fölismerni : az utóbbi társalkodás , tapasztalat és ellenmon-
dások által tiszta ismeretére jutott a világ valódi körülmé-
nyeinek, behatott a körülállások üdvtelen szövevényébe, 
melyek által ezen szerencsétlenek a tévelybe vonattak, vagy 
abban fogva tartatnak ; némileg azok állásába tudja magát 
helyezni, és annál jobban érzi, mily jótéteményért tartozik ő 
hálával a Gondviselésnek ; ekkép nagyobb jósággal, kímélet-
tel közeledik a tévelygőkhez. A másik is birhat szeretettel, 
alázattal, erkölcsiséggel ; de mikép kívánhatjuk tőle , hogy 
föl ne háborodjék , hogy boszankodását elfojtsa, ha először 
hallja tagadni azt , mit ő mindeddig mindenkor a legeleve-
nebb hittel tartot t igaznak, és soha sem hallott ellenmon-
dást, kivévén melyeket némely könyvekben olvasott? Nem 
volt ugyan előtte ismeretlen , hogy hitetlenek és eretnekek 
léteznek ; de hiányzik nála az azokkal való gyakoriabb tár-
salgás ; még ő nem hallott száz különféle rendszert elemezni, 
még nem ismerte a minden rendbeli, lelkületű, gondolkozás-
módu emberek tévelygéseit; lelkületének ingerlékenysége, 
minthogy mindeddig nem hallott ellenmondást, nem volt 
még eltompulva, és igy, habár oly erényü, oly belátásu volt 
is mint a másik, azon éles látást nem tette sajátjává, melynél 
fogva egy müveit, és csakugyan a gyakorlati világban isko-
lázott egyén azoknak gondolkozásmódját, kikkel beszél, át-
látja, és a véleményeket vagy inditó okokat vagy szenvedé-
lyeket fölismeri, melyek őket az igazság bírásától eltávo-
lítják. 

Ebből látható, hogy a türelem a vallásos embernél a 
léleknek bizonyos szelidségét föltételezi, mely ámbár ered-
ménye a társalgásnak és az evvel járó szokásoknak, mégis 
igen jól megegyeztethető a legmélyebb vallási meggyőző-
déssel, és az igazság terjesztése iránti legtisztább, legforróbb 
buzgalommal. Törvénye az a physikai szintúgy mint erkölcsi 
világnak, hogy a dörzsölés simit, a gyakori használat elkop-
tat , és semmi sem tarthatja fön magát sokáig megfeszített 
tevékenységben. Az ember is egyszer, kétszer vagy százszor 
is fölháborodhatik a nézetével ellenkező ellenmondás fölött; 
de lehetetlenné válik utoljára a fölháborodás ; végtére is meg-

szokja az ellenmondást, eltűri; és legyen bár mily szent 
előtte vallási meggyőződése , egyedül arra szorítkozik , hogy 
azt védelmezze és terjeszsze, ha hatalmában áll; hanem, 
megőrzi azt lelkének mélyében drága kincs gyanánt, és óvja 
a duló vihar ellen, melyet maga körül süvölteni hall. A türe-
lem tehát nem tételez föl az egyénben uj elveket ; hanem 
csak a valódi életben nyert tulajdonságot, lélekhangulatot, 
melyet valaki észrevétlenül tesz sajátjává ; bizonyos szokást 
mások iránt engedékenynek lenni, mely többször ismételt 
gyakorlat által szereztetik meg. (Folyt, követk.) Pllk. 

Franczia okmányok. 
(Folytatás.) 

A Cowley vei tartott beszédről (Drouyn) tudósitja Cadore 
marquist Londonban nov. 25-ről : „Mondtam az angol követ-
nek, hogy a császár szándékait jól ismerem, ugy hogy nincs 
szükségem az ő parancsait kikérnem. A császár kormányának 
számára az ösvényt maj. 20-i levelében kitűzte. Én magam 
a végből léptem a külügyek vezetésére, hogy az ezen ok-
mányban körvonalozott politikát kövessem. Nekem elég, ha 
ezen okmányra gondolok , azonnal észreveszem a távolságot, 
mely az őrsereg ügyében a két kormányt egymástól elvá-
lasztja. De magamtól is kérdeztem, van-e oka az angol kor-
mánynak , hogy ezen a téren eltérő véleményét ellenünk a 
mérlegbe vesse, s különváló nézeteinknek nyilvánságot ad-
jon ? Mi azért vagyunk Romában, hogy fegyvereink oltalmá-
val fedezzük a szent-atya személyét és hatalmát. A császár-
ság előtti kormány ezen határozatját nekünk oly érdekek 
ajánlják, melyekről szólni fölösleges, hogy azoknak hatalma 
kiderüljön. Romát tovább is megszállva t a r tva , sereget oda 
küldve azon szükségnek engedtünk , melyet meg nem előz-
hettünk, s melyek alól magunkat ki nem vonhatjuk. Az an-
gol kormány nincs alávetve ezeknek, azért is a tárgyalás 
legfeljebb academicus érdekkel birhatna. Az angol kormány 
maga is elismerte ezen nézetek hatalmát a franczia köztársaság 
idejében, a mint az akkor ittlevő követeinek beszédjéből ki-
tűnik. Palmerston lord elismerte különös kötelezettségein-
ket a pápai fejedelemség iránt. Ennek bizonyitékát találom 
Beaumont Gustave-val tartott beszélgetésében 1848 -ki nov. 
végén, mikor először volt szó a romai hadjáratról. Ugyanazt 
mondá Palmerston 1848-ki januárban báró Grosnak, kinek 
különös küldetése volt Londonba. Cecile admirál azon év april 
23-ról igy ir a Palmerstonnal tartott beszélgetésről : „a ki-
rályné kormánya nem csak hogy nem nyugtalankodik a ro-
mai hadjárat miatt , sőt minden módon tapsol neki, azt vél-
vén, hogy seregeink jelenléte Romában üdvös lökést adand 
hasonló reactionarius mozgalomra, miként ez Toscanában 
történt, véget vetend a gyalázatos fejetlenségnek, segitendi 
egy rendes kormány megalakulását." Egy szóval Palmerston 
a franczia beavatkozást eszélyesnek vallotta, s azt barátsá-
gos szemmel tekinté. Több adatokat emlitve a múltból e 
tárgyra, irja Drouyn: „Mikor még a tekintély saját fényköre 
által tartotta magát, a pápai kormánynak anyagi ereje ele-
gendő volt államaiban a nyugalmat megőrizni ; de a szent-
szék ma a más kormányok sorsában részesült, s nem levén 
katonai állam, többet szenvedett, mint bármelyik más. A 
gyengeség emez általános okaihoz járult még az érdekek 
ösezeütközése Italiában, s a szent-atya kormánya ma védte-
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lenebb mint valaha. És ha a romai nép ily helyzetben saját 
sorsáról határozna, nem tenné azt oly viszonyok között , me-
lyek a szavazást őszintének bizonyitanák. És a hosszú vál-
ságnak ily kimenetele volna a kérdésnek megoldása? Nem 
volna-e ez inkább uj nehézségeknek nem csak I ta l iára , ha-
nem minden kormányokra szülő oka ? Már 14 éve, hogy a 
romai kérdés nálunk a lelkismereteket zavarja. Angolország-
ban ez csak egyszer történt, a melyből mégis eléggé tudhatja, 
mennyire szükséges, hogy e kérdés jól oldassék meg." Az 
angol kormánynak teliát az őrsereg visszahivatására oly 
egészen tagadó választ adott a franczia minister, hogy még 
szóba sem akart állni vele e tárgyban, s az egész sürgönyön, 
mely Cadore grófnak tájékozásul küldetett , a harag és bo-
szankodás szelleme ömlik át. Vajha oly erélyesen válaszolna 
a franczia kormány a turini forradalomnak is. — Ez ügyben 
a Turinba küldött sürgönyök rövidek, a franczia és az olasz 
kormánynak egymás iránti viszonyát föltárják. Sartiges tu-
rini követ dec. 10-ről jelenti Drouynnek, hogy a turini kor-
mány hálával van a császár kormánya i ránt , és jól tudja, 
hogy nélküle semmire sem mehet , annál kevesbbé ellene ; 
hogy elismeri, miszerént a császári kormány az őrsereget 
haza nem hivathat ja , és azért , a mint már Durando i r t a , az 
olasz kormány kész elfogadni minden előterjesztéseket, me-
lyek a romai kérdés tisztességes és méltányos megoldására 
vezetnek. Azaz, hogy Romáról lemond , csak bírhassa Um-
briát. Ugyanazon követ dec. 25-rőli sürgönyében jelenti, hogy 
a mostani és a mult kormány között csak az a különbség van, 
hogy a mostani nem fogja nyugtalanul követelni Romát , de 
az eszmét tar t ja mint örökséget Cavourtól. „Ez tehát való-
ságos ,non possumus1, mondám Pasolininek, igy ir Sartiges, 
mi meg hivjuk önöket az egyezkedés te rére , nem impoliti-
kus tény-e, hogy kezeiket előre megkötik, a nélkül hogy tud-
nák , nem kerülnek-e elő oly események, melyekből önök u j 
tárgyalásokra alkalmat húzhatnának ? Pasolini tiltakozott 
szavainak fölfogása ellen, ők figyelemmel fogják kisérni az 
eseményeket, és ha ezek nekik alkalmat nyujtandnak u j elő-
terjesztésekre, azt örömmel megfogják ragadni. Emlité azon-
ban, hogy legtanácsosabb lenne a romai nép szavazatjára 
bizni, akar-e a pápa alatt maradni ? Erre én nem tartóztat-
hattam magamat, hogy ne válaszoljak, és mondám: hogy ha 
az ily szavazás helyén is van o t t , hol nincs rendes kormány, 
és fejedelem, de nem lehet annak helye ot t , hol törvényes 
fejedelem ül a trónon, s Europa méltán megütköznék, ha ezt 
oly monarchikus ország inditványozná, mint Italia. Szavaimra 
hajlott Farini is , ki ép akkor jött be a szobába. Sartiges ur 
két sürgönyéből kitűnik tehát, hogy a turini forradalom kész 
lemondani Romáról, s ezen lemondásnak alapján a szent-szék-
kel alkudozásba jönni, miként a franczia senatus bizottmánya 
válaszfölirati javaslatában mondja: „Közel hozzánk Italia 
dolgozik az izgalom lecsillapításán, melyet fölidézett. Az ösz-
szeütközések korszaka múlni, a tárgyalásoké pedig közeledni 
látszik. Turinban már nem beszélnek Romáról ; Romában re-
formokkal foglalkodnak, és a szent-atya seregeink által meg-
védve, magasan jelenti háláját a császár iránt. Tudva van, 
hogy Italia függetlensége nem szövetség a forradalom és 
Francziaország között, s hogy fölségedre számolni lehet , mi-
kor a becsület és a régi tartozások hallatják szavukat." — A 
nagy romai kérdésnek mai helyzete tehát Turin részéről le-

mondani Romáról, Roma részéről megelégedni sz. Péter örök-
ségével. Hogy Turin lemondhat Romáról, arról nem kétke-
dünk, mivel a mi nem sajátja, arról lemondania sem kell, csak 
eddig vitt rablásait Romáraki nem terjeszti; delemondhat-e 
a szent-atya államainak négy ötödéről? az nehéz kérdés ; vagy 
ha le se mond, hanem megnyugodhatik-e azon négy ötödrész 
elvételén, megelégedhetik-e a jog föntartásával? az ismét 
még nagyobb kérdés, melynek megoldására oly bölcseség 
szükséges, miként a szent-széknél századokon át csudálta a 
világ, oly donum prudentiae, donum consilii, mint a milyet 
három év alatt IX. Piusban csudálunk. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY, febr. 9-en. Midőn az isteni gondviselés 

nagy erények küzdelmére minket serkent : ezen erények nagy 
példányait állítja előnkbe, hogy buzgó utánzásuk lehetőségén 
ne kételkedjünk, és gyarlóságunk tudatában végképen el ne 
csüggedjünk ; hanem inkább égi malasztja erejében helyez-
vén minden képességünket, nyugodt szívvel és keresztény 
állhatossággal szálljunk szembe e mulandóság minden ese-
ményeivel. A kath. anyaszentegyház ezen, Istenben helyezett 
bizalmának igazságát a világi viharok lefolyt menete eléggé 
bizonyitja, ugy hogy viszontagságteljes életében nem volt 
korszak, melyben a legszomoritóbb keservek előbb-utóbb nem 
változtak volna át édes vigasztalásokká. Hogy tehát az ül-
dözések idején a Magasságbeli fölöttünk őrködő szeretetét 
fölismerjük, a japani szent vértanuk küzdelmei, s nyert győ-
zedelmeik dicső babérjai szolgáljanak nekünk oktatásul, mely 
irányban egyrészt talán fogyatkoztunk, másrészt pedig, hogy 
e hősök nyomdokiba lépvén tanuljuk meg, mint kell járnunk a 
jelen szenvedések tövises utjain, hogy az örök boldogság di-
csőségében résztvehessünk. Ezen vértanuk erényeinek mult 
évben Romában történt páratlan megdicsőitéséből a sugarak 
a divó hitetlenség nagy ködéin, melyek a szellemi világ egét 
europaszerte elboriták, átküzdék magukat a katholicismus 
legtávolabb tartományaiba, s igy városunkba is , hol a Je -
zus-társaság t. atyái, a randjükhez tartozó három japani vér-
tanú , sz. Pál (Miki), sz. János (Goto) és sz. Jakab (Kizai) 
tiszteletére rendezett, az örök város falain kivül legelső nyil-
vános háromnapi ünnepélylyel örvendeztették meg e város ka-
tholikus lakosságát. Föladatunk levén ezen nagyszerű ünne-
pélynek vázlatát a t. kath. közönséggel közölni, őszinte lelki-
örömmel mondjuk , hogy ezen napok , tudnillik február 5 , 6, 
7-ke, a diadalnak napjai voltak. Már e vértanuk emléknap-
jának előestején a hivők tömérdek sokasága tölte be a szent 
Megváltónkról nevezett fényesen kivilágitott templom tágas 
belsejét, hol is esti 5 órakor főtiszt. V i b e r József ő méltó-
sága, fölsz püspök és pozsonyi prépost urnák tisztelgő elfo-
gadtatása után nt. S c h m u d e Tivadar , az itteni collegium 
rectora szószékre lépvén, rövid és velős bevezetés után egész 
terjedelmében olvasá föl az ezen három szentet illető, német 
nyelvre forditott pápai bullát, és a nyerhető bucsuk okmá-
nyát. Ezeknek végeztével a legmeghatóbb pillanat állott be ; 
a vértanuk képének lelepleztetése s a „Te Deum" örömtelt 
eléneklése. A mellékoltárok diszéről nem is szólva, csak a ko-
szorúkkal csinosan ékitett főoltár voná magára minden fi-
gyelmünket e perczben. Az ünnepelt három szentnek jeles 
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ecsettel készült képe csillagformáju, szépen összerakott kris-
tályüvegek verőfényében úszott, ugy, hogy annak kitűnő ra-
gyogását a 315 égő viasz- és stearin gyertya világossága 
még sokkal élénkebben fokozta. Feltűnők voltak azon arany 
nagy föliratok i s , melyek részént a templom oldalfalain, ré-
szént pedig annak hatalmas hat oszlopain mind megannyi 
diadaljelvények koszorúkkal körülkeritve láthatók voltak a 
következő rendben : a sekrestye ajtaja fölött , a faldistorium 
átellenében: Ternis. Iaponlae. Progenlt ls . DIVIs. Joannl. 
PaVLo. IaCobo. Verl tat ls . VIrtVtIsqVe. FortlbVs. AthLetls. 
FortVnata. Mater. SoCIetas IesV. A jobb templomhajóban : 
Pio IX. Pontiílce Maximo, feliciter regnante , urbis et orbis 
applausu; a bal templomhajó oldalfalán pedig: Joanne. Car-
dinale Scitovszky, Archiepiscopo Strigoniensi, regni Hun-
gáriáé Pimate. Az oszlopokon a következő szentirási textuso-
kat olvastuk : az evangelium oldalán az 1-sőn „Verbum crucis 
pereuntibus quidem stultitia est : Iiis autem, qui salvi ílunt, 
Dei virtus est." (I. Cor. 1, 18); a 2-kon „Si appropiavit tem-
pus nostrum, moriamur in vir tute , et non inferamus crimen 
gloriae nostrae." (I. Macch. 9, 10) ; a 3-kon „Visi sunt oculis 
insipientium mori ; illi autem sunt in pace." (Sap. 3, 2. 3.) Az 
epistola oldalán emelkedő oszlopok 4-kén ezek álltak : „Ecce 
quomodo computati sunt inter íilios Dei, et inter Sanctos sors 
illorum est" — (Sap. 5,5.) az 5-én : „Species coeli gloria stel-
larum, mundum illuminans in excelsis Dominus, in verbis 
sancti stabunt ad judicium" — (Eccti 43 , 10. l l . ) a 6 - k o n : 
„Alleluja quo/iiam regnavit Dominus noster omnipotens. Gau-
deamus et exultemus, et demus gloriam ei." (Apoc. 19, 6.7.) 
Közöljük e sikerült választású föliratokat, mivel azokban 
egyszersmind a főgondolatok rejlenek, melyek nt. W e i s z 
Béla és O e h 1 e r János atyák jeles szónoklatainak , neveze-
tesen pedig a fáradhatlan nt. K l i n k o w s t r ö m Miksa atya 
hatalmas zárbeszédének tárgyát képezték. Az emiitett esti 5 
órakor tartott szent beszédek, nem különben a délelőtti ünne-
pélyes nagymiséken mind a három napon át zsúfoltig telve 
volt ajtatoskodóktól az egyház; sőt mi nem átaljuk állitani, 
miszerént mások is megjelentek, kiknek álmélkodó arczvoná-
saikból a „Manhu"-t kiolvastuk. Mindezeknek, kik a rágal-
mon kivül rólunk egyebet szólni s irni vagy nem tudnak 
vagy nem akarnak, kik maguk közt a hit dolgában egye-
netlenkednek, és homokalapu épületük omladozását oly-
annyira féltik, mondjuk : hogy bizony nagy kár azt hinni, 
mintha mi katholikusok a jezus-társaság t. atyáihoz nem 
ragaszkodnánk , sőt inkább tiszteljük és szeretjük őket ; 
mondjuk, hogy a templom fényes kivilágítását a hivők 
egyeses, önként nyújtott adományai tevék lehetségessé ; 
továbbá : hogy mi vértanúinkat , különösen pedig szentjein-
ket , kik mint valódi hősök feddhetlen és szent halállal mul-
tak ki e világból, kiket az Isten maga sokféle malasztokkal 
dicsőitett, méltó tiszteletben tartani tud juk , és végre : hogy 
ép ezen vértanuk közbenjárásával a nagy Istenhez könyö-
rögtünk azokért is , kik kiolthatlan ellenszenvvel viseltetnek 
irántunk. Igen , nem csak némán néztük, hanem kértük is a 
kegyelmek Urá t , hogy a japani egyház elsőszülöttjei érde-
meinél fogva, rövidítse egyházának szenvedéseit, és mint IX. 
Pius , nagy pápánk fönérintett bullájában mondja, különösen 
napjainkban értsük meg jól Krisztus urunk azon csudálandó 
mondatát: „Qui non fert crucem suam, non est me dignus" 

és szent Pál szerént, akár testben, akár lélekben Ő vele a 
keresztre feszítve lennünk kell. E vértanuk megdicsőitésében 
reményeink nagyobbodnak, bizalmunk erősbül, mivel ezred-
éves tapasztalásból igaznak tartjuk sz. Ambrus azon monda-
tát : „Morte Martyrum religio defensa, cumulata fides, Eccle-
sia roborata e s t " S. Ambr. serm. 77. 

ROMA , jan. 18-án. Mily unalmas foglalkozás az egy-
ház iránt ellenséges indulattal szerkesztett lapok hamis tu-
dósításait minduntalan czáfolgatni. A ,Corriere delle Mar-
che' olvasóit koholmányokkal akarván mulattatni, a turini és 
romai állam-főhivatalnokok évi illetékeit összeállitja, ugy 
hogy a turini ministerek illetékeinek irányában államgazda-
ságnak, szegények kíméletének, megtakarításnak, szerény, 
sőt önzetlen hazafiságnak tűnjenek föl , a romai ministerek 
évi illetékei pedig a kincstár és a szegények kizsákmányolá-
sául ismertessenek el mindenki által. Nem emlitjiik, hogy a 
piemonti kormánynak küldöttjei mindenütt telt kincstárt ta-
láltak , a tartományokra egyenként adósságokat csináltak, 
adóval, mely a tartományokban hallatlan volt , a népet ter-
helték , Italia név alatt nevezett országnak kincstárát adós-
ságokkal terhelve oly helyzetbe hozták, a melyben csak a 
bukás lehet menekülés ; nem emlitve, hogy a piemonti kor-
mány a vesztegetésekre, lélekvásárlásokra milliomokat tékoz-
lott; nem emlitve, hogy a mai ministerelnök, Farini Lajos, 
midőn a kormány nevében a modenai cs. k. berezeg birto-
kait lefoglalta, a herczegnőnek drága ékszerei a minister fe-
leségének nyakán, kar jain, s fülén jelentek meg, a minister 
pedig a herczeg asztalkészleteit maga asztalához elkobozta, 
ruháit, melyeket fölvehetett, azonnal viselte ; az elfutott Cur-
let t i , ki Farini oldalán mint csendőr főbiztos működött , ké-
sőbb mint főgyilkos az akasztófától futás által szabadult, ér-
dekes fölfedezéseket tesz a piemonti urak önzéstelen haza-
fiságáról ; nem emlitve a szép államgazdaságot, egyedül a 
romai ministerek évi illetékeire vonatkozó adatokat akarom 
megigazítani. Az emiitett újság mondja, hogy a romai minis-
terek évenként 6000 scudit, vagyis 30,000 lirát kapnak, eh-
hez Antonelli mint államtitkár, s az államtanácsnak elnöke 
kap 15,000 scudit, mint pápai paloták főmestere kap 8000 
scudit, tehát 29,000 scudit , 145,000 lirát évenként. A romai 
főpapokról mondja, hogy főpapságuk után (praelatura) kap-
nak 800 vagy 700 scudit, s fölszólítja a clericalis lapokat 
(szép megnevezés, az igazság és j og , az erény és becsület 
tiszteletét megtartó lap azonnal clericalis ; ezután az igazság 
az ily clericalis lapokra szorítkozván, a szabadelvű, nem-cle-
ricalis lapoknak számára csak a hazugság marad. Nem mi, de 
azon lapok teszik ezt.) czáfolják meg, ha merik, ezen 
adatokat. Könnyű a czáfolat, hol a dolog minden jó lelkűnél 
másként áll. A szent-szék ministereinek 2500 scudi évi ille-
téke van, s lakás-czim alatt 360 scudo. Ezen 2860 scudo még 
messze van a 6000 scudótól. — Antonelli mint államminister-
elnök garast sem kap, mint titkár kap 1200 scudot, mint pa-
lota-mester 600 scudot, mindössze 4660 scudot, mely még 
igen messze van a 29,000 scudótól, melyet neki ama lap le-
velezője adat. Az államtitkár ezelőtt az útlevelek illetékeit 
is húzta , ezen jövedelmet a szent-atya a főváros szegényei 
között kiosztatja, anélkül hogy az állam-titkár más forrásból 
kapna valamit. — Sok romai főpap húz illetéket főpapsága 
után ; a bibornokok közül is néhányan birnak ily jövedelmes 



praelaturát. Ezeknek jövedelme különféle, az alapítvány 
nagysága szerént De ezen főpapságok mind magányalapit-
ványok , egyes családfők által adományoztatnak , az állam-
kincstárral semmi összeköttetésben sincsenek, s adományoz-
tatnak bárkinek, mint például a laterani kanonokság Bona-
parte Lajosnak, a francziák mostani császárjának adomá-
nyoztatott. Ha tehát a bibornok, vagy minister praelaturát 
is bir, azt már régen birta, s a ministerek jövedelmére nézve 
igen esetleges dolog. A ,Corriere delle Marche' levelezője te-
hát nem csak hazudik, de rágalmaz is. — A turini újságok 
egy ténynyel foglalkodnak, melyet a ,Gazette del popolo' első 
hozott föl, melyből látni , mily erkölcstelenség uralkodik az 
egységes Italiának urai alatt. Nem a nép, de a törvények er-
kölcstelensége van itt szóban. A törvénynek szentnek kell 
lenni mindenkor Rattazzi körrendeletet menesztett, kötelező 
erővel minden tartományra, hogy a kéjhölgy akkor is vissza-
tartóztathatik az erkölcstelenség házában, ha onnan szaba-
dulni , az erkölcsösségre visszatérni akar. A ,Gazette del po-
polo' jan. 7-éről emliti, hogy Turinban egy 16 éves hajadon 
hazájába akarván menekülni, a kéjház tulajdonosától a vas-
úti indóházban megkapatot t , a ki a leányt csendőri kiséret 
mellett a kéjházba visszavezettette, a csendőrbiztos pedig 
Rattazzi rendeletére hivatkozva, a leányt a bünliázbani ma-
radásra itélte, mig csak testének árulásával adósságát le nem 
fizeti. Hogy a törvény valakit az erkölcstelenségre kénysze-
ritsen, hogy a javulástól az utat elzárja, ily törvényt csak a 
forradalom hozhat, oly erkölcstelent, mint a forradalom maga. 
Hugo Victor az állami és társadalmi rendet teszi felelőssé 
az egyesek bűneiről, s a ,Nyomorultak' könyvében ép azt re-
géli, hogy a mai társadalomban lehetetlen a javulás, minden 
bajnak orvosát a forradalomban találja. Bedig a forradalmi 
kormány az, mely Italiában a megtérő leányt erőszakkal 
a bünbarlangba vissza dobja. Ha ezt csendőrbiztos tenné, 
méltán lehetne őt tudatlanságról, s a bünházak tulajdonosai-
val tartott egyetértésről vádolni; de midőn egy országos 
törvény gyanánt szolgáló rendszabály teszi ezt, akkor mond-
hatjuk hogy a közhatalom maga van az erkölcstelenség ut-
ján, s mikor ezt teszi, nem mint Istennek , de mint ördögnek 
szolgája cselekszik ; és az oly hatalom , mely minket az er-
kölcstelenségben elveszni kényszerit, mely nem engedi, hogy 
inkább a becsületes szerzeményből fizethessük tartozásain-
kat, hanem erőszakol, hogy adósságunkat a becstelenség un-
dok ösvényén szerzett pénzből fizessük, nem az Istentől, ha-
nem csak a néptől vehette eredetét. A forradalom minden 
hatalmat a néptől eredményez, nem csoda, ha valakit az er-
kölcstelenségre kényszerit. 

IRODALOM. 
„DAS REICH GOTTES IN DER GRÖSZE DER SEN-

DUNG UND DEM ZERFALL DER W E L T H E R R -
SCHAFTEN." (Folyt.) 

Az események kellő fölfogására szolgáló ily kulcs gya-
nánt tekinthető a jelen mü, melyet főbb vonásokban megis-
mertetni napjainkra nézve épen nem lehet idegenszerű, akár 
tekintsük a történelem divatos kezelését, akár figyelmünket 
a szemünk előtt elvonuló eseményekre fordítsuk, melyek meg-
dűlt trónok forgácsait hordják szét, letiprott koronákat vet-

nek lábainkhoz, a nyomor és inség kiaszott vázait léptetik el 
előttünk, és forrongásokról tesznek tanúságot , melyek hatal-
mas karokat fenyegetnek összezuzással. Vak sors-e mindez 
és csupán emberi mü? vagy része van-e mindebben egy ma-
gasabb kéznek, melynek kis ujja moczczanásától függnek ez 
események, és irányulnak oda, honnan az emberi kéz azokat 
készakarva elakarná fordítani? Lehető teljes fényt erre bi-
zonyára csak a keresztény fölfogás áraszt , mely szerént ha 
Isten tudta nélkül egy hajszál sem esik fejünkről, népek és 
nemzetek életében sem lehetnek események, melyek végtelen 
bölcseségét, legszentebb akaratját kikerülnék. Istent keresni 
mindenütt és mindenben, a mint végtelen tökélyei ezt meg-
engedik vagy kívánják, a keresztény történésznek egyik fő 
elve az események megítélésében, és főiránya azok összefüg-
gésének megalapításában ; e nélkül halmozhat össze ténye-
ket , de Istenhez illő egészet, az ember kellő oktatására irá-
nyuló harmóniát soha és sehol sem találhat az ezredévek ese-
ményeinek gyakran borzasztóan összekuszálódó jeleneteiben. 

Ezen, bemutatni szándéklott mü a keresztény szem-
pontnak magaslatára emelkedve Krisztust és az egyházat 
tar t ja a történelem központjának; ennek előkészitésére szol-
gált az ó-történet ; ennek megdicsőitésére irányul a keresz-
tény aera Krisztus és egyházának föladata levén az erkölcsöt 
megszilárdítani, a népek anyagi jólétét erkölcsi alapra fek-
tetni. a nemzetek történelméből bizonyítja be, hogy az erény 
emeli föl a népeket; az erkölcstelenség pedig elbuktatja őket. 
A történelem ezen szigorú Ítéletét tárgyaló munkát szerző két 
kötetre osztja; az elsőben némi előzmények után főbb tételei: 
A birodalmak küldetése Krisztusra nézve ; Judaea, Aegyptus, 
Phöniczia, Assyria. A másodikban: Perzsia, Görögország, a 
romai birodalom. Az idézett országok és birodalmak mind-
egyikénél fölemlíti és bővebben kifejti az erényeket, melyek 
azokat nagygyá tevék, rajzolja azok virágzó korát; kijelöli 
azután a romlásnak indulást, lefesti az erkölcstelenséget, 
mely azok sírját ásta meg, és mindenütt kipontozza, minő 
viszonyban állott mindegyik Krisztushoz és egyházához. A 
történelem ily fölfogása hogy igen sok élvezettel kínálkozik, 
mindenki könnyen elgondolhatja; hisz ha már maga a törté-
nelmi tények rideg fölsorolása gyönyörrel kínálkozik, mennyi-
vel inkább fog élvforrásul szolgálni a történelem akkor, ha 
az események összefüggésükben, teljes hatásukban, eredmé-
nyük egész teljében , az életrevaló tökéletes befolyásukban 
mutattatnak föl. Ezen általános áttekintés után térjünk a 
részletezésre. 

A mü első fejezete a következő föliratot viseli : „Ein-
flus der heutigen Philosophie auf die Geschischte" ; melyben 
előre bocsátván , mily szinezetlenek voltak keresztény szem-
pontból a történelmi kézikönyvek, és hogy csak a tények 
összehalmozásából állván tartalmuk, inkább unalmat ger-
jesztett olvasásuk mint élvet, hozzá teszi: ,,Az olvasásban 
ezen, az unalommal összekötött, álmosságnak nem lenne he-
lye , ha megmutatnák, mint intézi Isten az országok esemé-
nyeit egy nemes közczélra ; mikép késziték elő Roma és Gö-
rögország ép ugy mint a többi birodalmak Krisztusnak és a 
kereszténységnek országát. Ily tárgyalási modorban a görög 
bölcsek élete némikép a mi szent tanítóinknak, az egyház-
atyáknak életével olvadott volna össze ; a romaiak történelme 
bizonyos szempontból a mi missionariusaink és vértanúink 
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történelmévé válandott. A népek évkönyvei az egyház első 
évkönyveivé lettek volna, a profan történelem az leendett, 
minek mindenkor lennie kellett volna, tudnillik : bevezetés 
a katholicismus történelmébe és a kath. országokéba, melyek 
hivatva vannak annak uralmát előmozdítani. Ezen módon 
kétféle kép igénybe vette volna az olvasót, ugy mint a mostani 
államok polgárát és mint az egyház gyermekét. Ezen oly igen 
természetes alaprajz helyett mikép kezeltetnek az emberi 
nem évkönyvei ? Azon ürügy alatt, mintha nem illenék szent 
dolgot a profánnál vegyiteni, és hogy különösen a katholi-
cismusnak babonájától, sőt regéitől kell őrizkedni, némelyek 
az ős történetből végkép kizárták a zsidó nép történelmét 
mindavval együtt, mi vele összefüggésben van. Minden nem-
zet, az aethiopok, lybiaiak, scythák és a Kelet legtávolabbi 
népei nyertek helyet a történelemben, csak a zsidó nép nem. 
Mert ha erről szólanak, a vallásról is szükségképen kellett 
volna szólani ; előnyösbnek látszott tehát a történelmet meg-
csonkítani. — Mások méltatták ugyan ezen népet is némi fi-
gyelemre, de csak azért, hogy Mózsesnek oly igen bölcs tör-
vényeit, a zsidók csodálatraméltó törvénykönyvét megtámad-
hassák ; az őskor legszebb két személyiségét, Sámuelt és Dá-
vidot, mint nagyravágyó cselszövőket ecsetelhessék. A pró-
féták előttük csak túlzó költők, rajongók ; fölcseréltetett ál-
taluk a zsidók isteni-tisztelete a bálványozókéval ; Mózses 
hitágazatai véleményük szerént csak a politika által koholt 
mesék ; szóval, ha ezen csodálatos történetíróknak hitelt 
akarnánk adni, a zsidók törtenelmét még csak ezután kellene 
megírni, mert ugy mint az most olvastatik a bibliában, nem 
egyéb idomtalan zagyvalékánál a szánakozásra méltó hiszé-
kenységnek. (Folyt köv.) Ik. 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 20-án. O emtja , a biboros herczeg-primás 

a sassini templom-tornyainak kiépítésére 2000 frtot a. é. 
méltóztatott adományozni. Ezzel eszmetársulatnál fogva föl-
emlitünk egy jelenetet, mely Bécsben történt. A kis korona-
örökös , Rudolf főherczeg, a mult enyhe-napok alkalmával a 
város-kertben sétálván, a sokaság által bámultatott, s a bá-
mulás legnagyobb lőn, midőn a kis főherczeg a tömeg közt 
megpillantván egy, talarisban álló, vörös övvel díszített pa -
pot, feléje ment és nyájasan üdvözlé őt. E pap a sassini es-
peres és plebanus, Hrebitsek volt, ki a sassini templom ki-
építésére Bécsben is gyűjtögetett. 

— A bécsi érseknek a Sz.-Mihály-Egylet ülése alkal-
mával mondott beszédét egy indifferens ur neje kérésére el-
olvasván, azon ugy megindult, hogy rögtön 1000 frtot kül-
dött a pápa javára az érseki irodába. 

— Nagyhétben a sz. Rókus templomában, mint Páris-
ból irják, Dupanloup beszédet fog tartani az Athenben épí-
tendő kath. templom javára, midőn egyszersmind a görög 
forradalmat is tárgyalni fogná kath. szempontból. 

— A Velenczében rögtön meghalt Levis herczegnek 
teteme Párisba szállíttatik, hogy a st.-antoinei külváros Pic-
pus nevü temetőjében neje mellé takarittathassék el. Ezen 
temetőben van eltemetve azon 1300, minden nemű és rangú 
egyén, kik a franczia rémidő utolsó 6 hete alatt a guillotine 
által kivégeztettek. Rokonaiknak megengedtetett szintén oda 
temetkezhetni ; ily családhoz tartozik Levis herczeg is. 

— Párisban jelenleg Abdel-Kadernek egy unokaöcscse 
tartózkodik, és szándékozik a keresztség szentségét fölvenni 
Neje keresztény, kinek bizonyára nagy része van az isteni 
malaszt sikeresitésében. A megkeresztelendő Krisztus szent 
tanait a Sahara-sivatagban óhajtja terjeszteni; adja az ég, 
hogy szava ne legyen szava a pusztában kiáltónak ! 

— A P. L l regéli, hogy a szent-atya apostoli iratot 
intézett a galliciai főpásztorokhoz, melyben szivükre köti, 
hogy a lengyel hívőket serkentsék Ausztria iránti hódolatra 
leginkább azért , mivel ez k a t h . h a t a l m a t képvisel. — 
A kath. egyház soha sem tett különbséget az alattvalói en-
gedelmességre nézve az uralkodónak vallása szempontjából ; 
három századon át ontott vére eléggé megpecsétlé azon el-
vet, melyet Krisztus, és különösen sz. Péter és Pál apostolok 
hirdettek. A zsidók közt voltak a galilaeusok, és mások ta-
naival egyezett meg Husz tanítása ! 

— A franczia követ sürgetésére megengedtetett, hogy 
aSzentpétervárottlakó 10,000-nyi franczia, kath. templomot 
emelhessen magának, melylyel iskola is fogna egybeköttetni. 
Msgr Zylinszky, a rom. katholikusok metropolitája Oroszor-
szágban, a franczia követség káplánját Bensau abbét meg-
bízta a szükségelt összeg gyűjtésével. Parisban gróf Segun 
fogadja el az adományokat. 

— Holsteinből irják, hogy a neumünsteri katholikusok 
folyamodására, miszerént engedtetnék meg nekik templomot 
épiteni, és önálló lelkészt tartani, a holsteini kormány dec. 
23-án azon választ adá , hogy a kiéli lelkésznek megenged-
tetik a neumünsteri katholikusok számára egy ottani magán-
házban isteni-tiszteletet tartani, esküdtetni, és kath. gyer-
mekeket keresztelni ; de templomépités és saját lelkész tar-
tása nem engedtethetik meg. 

— A lausannei községtanács egy katholikustól meg-
tagadta a város-polgári jogot egyenesen azért, mivel katholi-
kus, és a község nem akarja magát kitenni azon veszélynek, 
hogy ily fölvétel következtében majd kath. iskolát is kell 
épiteni. Vannak tehát prot. türelmes városok, hol a katholi-
kusoknak még Grhettó-juk sincs ; mit mond erre a Lloyd ? 

— Berlinben nagy figyelmet gerjeszt Müller Arthur 
ügye , ki elég vakmerő volt kath. létére Luthert szö-
kött barátnak nevezni ; miért is 6 havi fogságra lőn el-
itélve, melyet azonban elutazás által kikerült. Az amnestia 
következtében hazatért, azonban az igazságügyi miniszter 
részéről bevádoltatván, mind a városi mind a kamarai ítélő-
szék befogatandónak itélte őt , mint kire az amnestia nem 
terjed ki. Müller a királyhoz appellált, és igen kiváncsiak a 
berliniek, mint fog eldöntetni az ügy? —Krisztust szabadon 
lehet káromolni; de Luther ellen szólni börtönre méltó bün. 
Különben ebből tanulhatnának a katholikusok is , mily tisz-
telettel kellene viseltetni nekik a kath. egyház feje iránt. 

É r t e s i t c s . A bécsi érseki hivatalhoz Magyarország 
több áldozára által intézett kérdezősködés folytán kijelente-
t ik , hogy a jeruzsálemi osztrák-zarándok-házban üresedés-
ben volt két lelkészi állomás már be van töltve; egyik áldo-
z á r a salzburgi, másik a szent-pölteni megyéből való, kik 
jan. 15-én oda már el is utaztak. Kineveztetésük két évre 
szólván, ez idő lefolytáig uj választás nem leend. 

Előfizetési íol l i ivás ily czimü munkámra : „Fa-
lusi beszélgetések ház-, család-, gazdászat- és hitéletből." 
E munka kis nyolczadrétben mintegy 7 íven jelenik meg. 
Arát 50 o. é. krra határoztam, mely összeget f. évi martius 
kezdeteig a főt. rozsnyói püspöki hivatalhoz vagy egyenesen 
hozzám Ragályra — utolsó posta Putnok — kérem küldeni. 

Ragály, január 3. 1863. 
Schuir cz József, r agá ly i lelkész. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JAN0S. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Eszme-tisztázás. 
(Folytatás.) 

A vallástalan embernél a türelem, melyet most 
akarunk egy kissé szemügyre venni, kétfélekép ala-
kulhat. Vannak olyanok, kik minden vallástól nem 
csak idegenkednek, hanem gyűlölik is azt vagy a 
gondolkozásmód szerencsétlen tévelygése által, vagy 
a miatt is, mivel a religiot szenvedélyeiknek, külön-
szerü szándékaiknak akadályául tekintik. Ezek igen 
türelmetlenek, és türelmetlenségük annál rosszabb, 
mivel az meg van fosztva minden erkölcsi elvtől, 
mely még azt fékezhetné. Ily körülmények közt az 
ember, u g y szólván, önmagával áll harczban, és az 
egész emberiséggel ; önmagával: mivel lelkismereté-
nek szózatát el kell fojtania; az egész emberi nemmel: 
mivel az föllázad az esztelen tan ellen, mely Isten 
tiszteletét ki akarja irtani a világból. Ezen oknál 
fogva az ily embereknél megkérlelhetlen gyűlölet 
és bosszúság uralkodik, szavaik epét okádnak, gúny-
hoz, rágalom- és gyalázáshoz folyamodnak. 

Vannak azonban még mások is, kik ugyan 
semmi valláshoz sem tartoznak, de ez ellen semmi 
határozott véleményt sem képviselnek ; ők a szabad 
gondolkozás bizonyos nemében élnek, melyhez vagy 
rossz könyvek olvasása, vagy fölületes és nyegle böl-
csészet nyomán szőtt következtetések által jutottak ; 
ezek nem ragaszkodnak a hithez, de nem is lépnek 
föl ellenségesen ellene. Sokan elismerik közülök a 
vallás fontosságát az emberiség javára, és némelyek 
bizonyos vonzalmat is éreznek hozzá visszatérni; ek-
kor az elmélkedés óráiban örömmel emlékeznek vissza 
azon napokra, melyekben még tiszta szivet, hivő lel-
ket mutathattak be Istennek; és az élet mulandó-
ságára pillantva megőrzik a remény azon homályos 
érzelmét is, hogy sirba-tértük előtt atyáik Istenével 
ki fognak engesztelődni. Ezen embereknél is van tü-
relem , de mely közelebbi megtekintésre se nem elv, 

se nem érdem, hanem helyzetük szükséges kifolyása. 
Az ember nem háborodhatik föl mások elvei ellen, 
ha magának nincs elve, és igy senkinél sem talál 
ellenmondásra; nem boszankodhatik a religiora, ha 
azt az emberi jólét szükséges föltételének tart ja; nem 
lehet keserű érzelmeket táplálni irányában, ha a lé-
leknek bensejében némi vágy lappang hozzá, vagy 
ha a homályos jövőt tekintve az mintegy remény-
sugár üdvözöltetik. I ly körülmények közt a türelem 
épen nem csudálandó, sőt igen természetes, szükséges 
valami ; és épen a türelmetlenség volna megfoghatat-
lan, szokatlan, és igen gonosz szivnek a jele. 

Ha már most ezen fogalmakat az egyéntől a tár-
sadalomra terjesztjük ki, igen világos, hogy a türel-
met vagy türelmetlenséget a kormánynál vagy nép-
nél kell tekintetbe venni: minthogy e kettő olykor-
olykor öszhangzatban van, vagy mig a kormány va-
lamely elv mellett küzd, a népnél egészen más, avval 
ellenkező érvényes. Minthogy a kormány kevés számú 
egyénekből áll : arra mindaz alkalmazható , mit a tü-
relemről egyedekre nézve mondottunk; ámbár meg 
kell jegyeznünk, hogy a kormány vezérletével meg-
bízott egyének nem mindég hódolhatnak kedvük sze-
rént véleményeiknek, érzelmeiknek, hanem igen sok-
szor kénytelenek azokat a közvéleménynek aláren-
delni. Egy ideig és rendkivüli körülmények kedvező 
befolyása alatt sikerülhet ugyan nekik azt ostromolni 
vagy tévútra vinni ; de az ügyek hatalma csakhamar 
ellenük fordul, és más irányra kényszeriti őket. El-
mélkedésünket tehát a türelemre a társadalomban 
szoritva, minthogy előbb vagy utóbb a kormány is 
kénytelen épen ezen társadalom nézetei- és érzelmei-
nek kifejezésévé alakulni, elmondhatjuk, hogy a tü-
relem itt is azon az uton j á r , melyen az egyes embe-
reknél. Nem valamely elvnek eredménye az, hanem 
szokás. Ha valamely nép keblében sok ideig külön-
féle vallású emberek élnek, végtére oda jutnak, hogy 
egymást tűr ik , egymáshoz alkalmazkodnak; mit a 
nyugalmas, békés együttlakás iránti vágy, vagy az 
ismételt megtámadások utáni elbádgyadás eszközöl; 
de a vallási vélemények szakadásának kezdetén, mi-
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dőn a különféle pártok először állanak egymással 
szemközt, kisebb vagy nagyobb összekoczczanás el-
kerülhetlen. Ennek oka az emberi természetben fek-
szik, és hasztalan is azt leküzdeni akarni. 

Némely ujabb bölcsészek azon véleményben 
voltak, hogy a mostani nemzedék a türelemnek azon 
szellemét, melynek az ma hódol, nekik köszönheti, a 
nélkül hogy meggondolnák, miszerént ezen türelem 
tény , mely az ügyek állásából képződött inkább, 
mint az általuk kigondolt tanitmányból. És valóban 
mit is tanitottak ők uja t? Ok az általános testvérisé-
get ajánlották ; de hisz ez sarkigazsága a keresztény-
ségnek. Ők a különféle vallásuakat békés együtt-
lakásra intették; ámde ezen eljárás, minekelőtte ők 
még fölszólaltak volna, Europa különféle tartomá-
nyaiban divatozott, minthogy a vallási vélemények, 
fájdalom! oly külön- és sokfélék voltak, miszerént 
kizárólagos túlsúlyt egyiknek sem lehete adni. Igaz 
azonban az is, hogy némely hitetlen bölcsészek szo-
morú jogot szereztek, állithatni, hogy sokkal járultak 
a türelem kiterjesztéséhez; mert sikerült nekik , mi-
nekutána a hitetlenség és szabadszellemüség magvait 
elhintették, mind a kormányoknál, mind a népnél 
azon áltürelmet érvényre jut ta tni , mely nem erény, 
hanem közönyösség minden vallás iránt. 

Valóban, miért oly általános jelenleg a türelem ? 
Vagy inkább, miben áll ezen türelem? Vizsgáljátok 
meg jól, és látni fogjátok, hogy az nem egyéb, mint 
eredménye oly társadalmi helyzetnek, mely hasonlít 
az egyénnek fölebb emiitett lelkületi hangulatához, 
ki maga vallás nélkül szűkölködik ugyan, de azt 
még sem veti el, mivel az emberiség jólétének fölté-
teléül tekinti, vagy a reménynek homályos érzelmét 
táplálja, hogy egykoron visszatér hozzá. Azon jóban, 
mely ezen türelemben rejlik, semmi részük sincs a 
hitetlen bölcsészeknek, sőt az vád ellenük, mint kik, 
mig nem voltak képesek az uralmat magukhoz ra-
gadni, mindent, mi égben és földön szent volt, guuy-
jaikkal , rágalmaikkal elárasztottak; midőn pedig a 
hatalmat kezükbe kerítették, leirhatlan dühvel rom-
boltak le minden fönállót, és millió áldozatokat mé-
szároltak le a vérpadokon vagy a számkivetésben. A 
sokféle religio, a hitetlenség, a közömbösség, a szo-
kások finomulása, a háborúk iránti ernyedés, a mai 
nemzeteknek ipar- és kereskedelmi intézményei, a 
közlekedés emelkedése , az eszmék terjedése a sajtó 
által : ezek okai az általános türelemnek Európában, 
mely mindenre kiterjed, minthogy tettlegesen behe-
lyezte magát oda is , hol ez a törvény utján nem tör-
ténhetett. Mint látható, ezen okok különféle szárma-

zásúak, ugy hogy egy tanitmány sem igényelhet 
magának arra kizárólagos befolyást; ezerféle ténye-
zőknek eredményei azok, melyek ugyanegy időben 
működtek össze a civilisatio képzésére. 

A mult században igen sok zajt ütöttek a türel-
metlenség miatt; azonban mélyebb bölcselet, mint 
minő az akkori volt, valamivel többet gondolkodott 
volna oly tény fölött, mely, mondjunk bármit, min-
den országban és időkben föltalálható. Görögország-
ban Socratesnek a halál méregpohárban nyújtatott ; 
Roma, mely oly igen dicsőíttetik türelme miatt, csak 
oly isteneket tűrt el, kik reá nézve csak nevüket ille-
tőleg voltak idegenek; ugyanis minthogy ezek egy 
nemét képezék azon sokistenségnek, melyen a biro-
dalom vallása nyugodott , csak bizonyos formulára 
volt szükség, mely által azok isteneknek, úgyszólván 
Roma tiszteletbeli polgárainak kiáltattak ki.De félre-
vetette az egyptomiak isteneit, valamint a zsidók és 
keresztények Istenét is. A pogány császárok törté-
nelme egyszersmind történelme a keresztények ül-
döztetésének is; és a mint a császárok fölvették a 
kereszténységet, azonnal büntető törvény is alakult 
azok ellen, kik más valláshoz tartoztak az államval-
láson kivül. A következő századokban különféle alak-
ban nyilatkozott a türelmetlenség egészen le a mi 
korunkig: és napjainkban sem oly idegenszerű az, 
mint magunkkal elhitetni szeretnők. A katholikusok 
emancipatioja Angolországban legújabb kel étű ; a 
pápa és több fejedelem közti viszályok emezek ön-
kénye miatt elég nyilvánosan szólnak; Schweizban 
az aargaui kolostor eltörlése, az olaszországi szabad 
egyház, az orosz kormány eljárása a katholikusok és 
egyesülni akarók irányában korunk türelmességének 
nem épen fényes bizonyságai. Ennyit a különféle 
vallásvélemény követőiről; mert mi a 18-ik század 
emberszerető bölcsészeinek türelmességét illeti : meg 
kell vallanunk, hogy az igen kedves valami lett volna, 
ha az őt megillető fölavatást nem egy Robespierre-
nek kezéből kapja vala. 

Mindegyik kormány, mely valamely religiot 
vall magáénak, a többi religiok iránt kisebb vagy 
nagyobb mértékben türelmetlen; és ezen türelmet-
lenség csak akkor korlátoztatik, vagy szűnik meg, 
ha az üldözött vallás követői hatalmuk által félelme-
sekké vagy gyávaságuk által megvetendőkké teszik 
magukat. Alkalmazzátok ezen szabályt minden időre és 
országokra,és mindegyikhez illőnek fogjátok találni; 
ez rövid vázlata a kormányok történelmének a reli-
giokhoz való viszonyukban. Az általános türelmet elv 
gyanánt akarták fölállítani, és tagadni a kormány 
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jogát vallási dolgokban erőszakot használhatni ; da-
czára azonban a sok folhordott érv halmazának, a böl-
csészek nembirták állításukat egészen tisztába hozni, 
még kevesbbé teljes érvényre emelni a kormányok-
nál. Hogy megmutassam, miszerént a dolog nem oly 
egyszerű, mint azt föl akarták tüntetni, ezen állító-
lagos bölcsészek engedelmével néhány kérdést aka-
rok hozzájuk intézni. Ha hazátokban oly vallást akar-
nának megtelepíteni, melynek gyakorlatához ember-
áldozat kívántatnék, valljon fognátok-e azt tűrni? 
Nem. És miért? mert ily vadságot nem tűrhetnénk. 
De ime ekkor türelmetlenek volnátok, mások lelki-
ismeretén erőszakot követnétek el iszonyúság gya-
nánt eltiltván azt, mi ezen emberek szemében az is-
tenséget megillető hódolat gyanánt tűnik föl. Igy 
gondolkodott sok ős nép, igy gondolkodnak többen 
még napjainkban is; minő joggal követelhetitek te-
há t , hogy a ti lelkismeretek uralkodjék az övék fö-
lö t t ?— Ez közömbös, mi türelmetlenek fogunk lenni, 
de türelmetlenségünk az emberiség javára irányul. Én 
helyeslem eljárástokat ; azonban ti sem tagadhatjátok, 
hogy lehet eset, melyben valamely vallásnak nem-
türése jogosnak sőt kötelességnek látszik lenni. De 
ha az isteni tisztelet ezen embertelen módjának gya-
korlatát eltiltjátok ; mégis megengeditek azon tant 
hirdetni, mely szerént az emberáldozat mint az isten-
ség előtt kedves és üdvös valami mutattatik be? — 
Nem; mert ez annyit tenne, mint a gyilkolás hirde-
tését megengedni. — Igen jól van; de egyszersmind 
e szerént meg kell engednetek, hogy lehet oly taní-
tás, melynek irányában a türelmetlenség jogos, sőt 
kötelesség. Fűzzük ezt tovább. Bizonyára ismeretes 
előttetek az áldozat, mely az ős korban a szerelem 
istenasszonyának mutattatott be, és mely neki a ba-
byloni meg korinthusi templomokban föl aj án Itatott : 
valljon tűrnétek ti ily cultust, ha az nálatok fölme-
rülne? Nem, minthogy az a szemérem szent törvé-
nyeit sérti. — Türnétek-e a tanitmányt, melyen az 
nyugszik? Nem, ugyanazon okból.— Tehát van má-
sik eset is, melyben ti magatokat följogosítottaknak, 
sőt kötelezetteknek hiszitek türelmetlenekké tenni, 
mások lelkismerete fölött erőszakot gyakorolni ; és 
erre nézve ti nem hozhattok föl más okot, minthogy 
lelkismeretek kötelez erre benneteket. 

Yagy tegyük föl, hogy a biblia-olvasástól föl-
tüzelt némely agy u j kereszténységet, minő volt egy 
Harlen Mátyásé vagy Leiden Jánosé, akarna alapí-
tani, tanitmányukat akarnák terjeszteni, gyülekeze-
teket tartani, és hogy ők rajongó beszédeik által a 
nép nagy részét magukhoz vonzanák : valljon fogná-

tok tűrni ezen uj religiot ? — Nem, minthogy ezen 
emberek korunkban megújíthatnák Németország vé-
res jeleneteit a 16-ik században ; mint az anabaptisták 
Isten nevében, és mint mondák, a Legfölségesebbnek 
parancsából, megtámadták a tulajdoni jogot, minden 
fönálló hatalmat lerontottak, és mindenütt pusztítot-
tak, gyilkoltak. — Mindenesetre igen igazságosan és 
okosan cselekednétek, de nem tagadhatnátok, hogy 
türelmetlenek lennétek. Mivé lett tehát azon általá-
nos türelem, ezen oly világos, oly megdönthetlen elv, 
ha minden lépten-nyomon kényszerítve érzitek ma-
gatokat azt korlátolni, vagy inkább mellőzni, és av-
val ellenkezőleg cselekedni? Talán azt fogjátok vá-
laszolni, hogy az állam biztossága, a társadalom nyu-
galma, és a köz-erkölcsiség kötelez benneteket; ámde 
mit kell akkor tartani oly elvről, mely bizonyos 
esetekben a közerkölcsiséggel, a társadalom biztos-
ságával és jólétével jöhet ellenkezésbe? Vagy azt 
hiszitek, hogy azok is, kik ellen buzgólkodtok, az ő 
türelmetlenségük által nem épen ezen érdekeket 
akarták védeni, óvni? 

Minden időben és minden országban elvitázhat-
lan elv gyanánt ismerték el, hogy az államhatalom-
nak joga van, némely esetekben bizonyos tetteket 
eltiltani, ha mindjárt azon egyéneknek, kik azokat 
elkövették, vagy elkövetnék, lelkismeretére némi 
erőszak is gyakoroltatik. Ha a történelemnek szaka-
datlan tanúsága nem volna elegendő, könnyen meg-
győzhetne bennünket ezen igazságról a fönebbi pár-
beszéd , a mennyiben kiviláglik belőle, hogy a türe-
lemnek telivér védői is türelmetlenségre látták ma-
gukat köteleztetni. Kötelezve érezték erre magukat 
az emberiségnek, a közerkölcsiségnek, a közbékének 
nevében ; tehát az általános türelmesség a tanitás és 
hitvélemények iránt, a mennyire az minden kormány 
kötelességének mondatik lenni, valóságos tévely, al-
kalmazhatlan szabály; mert megdönthetlenül bevi-
tattuk, hogy a türelmetlenség mindenkor mindegyik 
kormánynak elve volt, és hogy annak szelídebb vagy 
szigorúbb alkalmazása a körülmények különfélesé-
gétől függött ; mindenek előtt pedig azon nézponttól 
f ügg , melyből a kormány, mely azt képviseli, az 
ügyeket tekinti. (Folyt, köv.) Pll/i. 

Franczia okmányok. 
(Vége.) 

Fölhagyhatnánk az okmányok töredékeinek összeállí-
tásával, mivel azonban a nápolyi polgárháború szitásáról a 
szent-atya kormánya folyvást vádoltatik, ennek ünnepélyes 
megczáfolását nem hagyhatjuk el, melyet a sürgönyök kö-
zött találunk. Ricasolit már az összes külföldi diplomatia, 

16* 
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mely Romában székel, ünnepélyesen meghazudtolta e tárgy-
ban; ez nem volt e lég, Peruzzi jan. 1-rőli körlevelében ismét 
vádolja a szent-atya kormányát. Ily vádnak tolmácsául adta 
magát az angol külügymin ister Russell János, ki bizonyosan 
a kiűzött Minerva, turini követnek szerepét vivő Odo Rus-
selltől bujtogattatott föl. Drouyn de Lhuys 1863-ki jan. 1-ről 
igy ir La Tourhoz Romába : „Az angol kormánynak követe 
egy sürgönyt olvasott föl előttem, melynek tárgya volt, hogy 
a romai határoknál a haramiaság nagy mérvben elharapód-
zott , s hogy ő , Russell János nem kétkedik, miszerént ez a 
szent-szék szándékos türelmének, ha nem is megegyezésének 
tulajdonítandó, miután a csapatok a romai területen szerve-
zik magukat. A szent-szék tehát az ő viselete ál tal , de leg-
inkább mivel II. Ferenczet Romában tart ja , a polgár-háborut, 
a háborúk legborzasztóbbikát, leggyülöletesebbikétszitja. Em-
lité azután, (a mint dec. 20-án irtam) hogy Russell Eduárd 
jelentése szerént bizonyos, miszerént legújabban a romai te-
rületen 600 bajor és spanyol haramia, vörös nadrágban és 
kék felöltönyben magát szervezte, s a nápolyi területre át-
ment , hogy a haramiáknak segedelmet nyújtson. Ezt vettem 
ki a Cowley által dec. 26-án fölolvasott sürgönyből. A mire 
én azonnal válaszoltam, mondván : hogy ha a tény nem is le-
hetlen, de mégis alaptalan, s bizonyosan túlzott. A haramia-
ság nem csak a romai határoknál, de az ország belsejében 
is , le egész Basilicatáig dühöng. A mi minket illet, mi nem 
vártunk e tárgyban fölszólitast, hanem a mennyire seregeink 
által tehetjük, a határokat jól őriztetjük, s mondhatnám , se-
regeink nem annyira a szent-atyát Romában , semmint a ha-
tárokat őrzik. A mi az 500 vagy 600 bajor és spanyol hara-
mia-csoportot illeti, ezt hihetetlennek nyilatkoztattam , mi-
után lehetetlen, liogyr az őrsereg vezére és a Romában szé-
kelő követünk ily tényről semmit sem tudna. Nem titkoltam 
Cowley előtt azt sem, hogy II. Ferencznek ez iránt már 
szóltunk, s hogy ő ünnepélyesen kinyilatkoztatta, miszerént 
neki nincs része abban, mit alattvalói az ő részére cselekesz-
nek , s hogy ő maga sa jnál ja , hogy sok nyomorult az ő ne-
vével visszaél. Azonban, ámbátor II. Ferencznek Romában 
léte nem is gyakorol oly befolyást a haramiaságra, a milyet 
az angol kormány neki tulajdonit , mégis sajnálkozunk, hogy 
az ő ottléte gyűlöletes gyanúsításokra ad alkalmat. Mi kí-
vánnánk, hogy II. Ferencz távozzék Romából, de ez az ő ha-
tározatjától f ü g g , s Angolország, mely oly féltékenyen őrzi 
vendégszeretetének jogait, méltányolni fogja, hogy lia a csá-
szár kormánya ezen fejedelem eltávolítására nem használja 
föl azon befolyást, melylyel a szent-atya kormányánál bir." 
La Tour herczeg, mielőtt ezen sürgönyt kapta volna , az e 
tárgyat emlitő dec. 20-róli sürgönyre, mely a jan. 1-ről ada-
tolt sürgöny válaszául is elfogadható, dec. 27-ről igy válaszol : 
„Tudósitom kegyelmességedet, miszerént a Russell Eduárd 
által fölhozott tárgyról tet t vizsgálataim után azt találtam, 
hogy az 500—600 bajor és spanyolról ép azok közül senki 
semmit sem tud , a kik felőle tudhattak volna ; én tehát a 
tényt tagadom. Hogyan is lehet oly nagy beütésről komolyan 
beszélni, hogy az oly kis területen, 18,000 katonáink mel-
lett szerveztetett volna, a nélkül hogy a franczia politika és 
a csendőrség, a seregek vezére, és Francziaország követje 
erről csak legkisebbet is tudna ? Es ha e csoport szervezte 
volna is magát , hogyan léphetett volna a nápolyi területre, 

miután seregeink leginkább ezen határokon állomásoznak ? 
(Fölebb Drouyn mondja , hogy a seregek nem annyira a 
szent-atyát Romában, semmint a határokat őrzik ; itt pedig 
La Tour herczeg i r j a , hogy leginkább a nápolyi határokon 
állomásoznak ; kinek tesznek tehát szolgálatot, Romának vagy 
Piemontnak ?) Mindez, nem vonakodom mondani, hihetetlen. 
Hozzá kell tennem azt is, hogy az ily tény, melyet seregünk 
őrszeme magában lehetetlenné tenne , csak a romai hatósá-
gok részességével történhetnék meg; a szent-szék viselete 
pedig e tárgyban oly kifogásnélküli, a mint csak jogunk van 
tőle várni." Ezen ünnepélyes, s már másodszor adott tanú-
ság fénye mellett aljas rágalmaknak kell mind azt tulajdoni-
tani, mit a lapok erre nézve terjesztenek *). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BALASSA-GYARMATH, febr. 8-án. Ujonan átalakí-

tott leánynöveldétik, mely már most az egész város leánykáit 
befogadhatja , nem birván a gyökeres javitások költségeit 
mind elviselni, a magyar főpásztorok nagylelkűségéhez fo-
lyamodott és a gyermeknevelés ezredéves barátai , a mosto-
hább idők daczára szeretetadományaikkal kirántották azt a 
zavarból. 0 eminentiája, biboros érsek-atyánk a rendes évi 
nagy összegen kivül 150 u j fr tal gyámolyitotta. H a u l i k 
György zágrábi bibornok-érsek ő emtja 100 frtot küldött, 
P e i t l e r Antal váczi püspök ő méltósága szintén százat, 
Z i c h y Károly ő méltósága hasonlag 100. A pesti angol-
hölgyek fejedelemasszonya egy igen szép oltárképet, B a 11 a 
Károly váczi kanonok ő nsga egy feszületet ajándékozni ke-
gyeskedtek. Jézus , a gyermekek barátja fizesse meg nekik. 
— A vasárnapi iskolák ellen az a panasz hallatszott némely 
helyüt t , hogy a pap elfáradván a predikáczio és délesti ta-
nitás folytán, elegendő lelkesedéssel nem oktathat a vasár-

1J La Tournak ezen sürgönye egy megjegyzésre ad alkalmat. A 
,Fiiggetlen'-nek a romai szeni-székrőli gyűlöletes tudósításai ellen az 
,Idők Tanujá--nak 4 - i k é s 5 - i k számában kettős fölszólalás történt. A 
második fölszólalást Kovács Lajos ur egészen mellőzve , az elsőre azt 
válaszolá , hogy ő nem vallás-felekezetü lapot szerkeszt , ő a külföldi 
rovatban politikát nein fiz, a tényeket azonban berovatozza, a mint van-
nak. Azóta a forradalmi comiténak, — mely miként magáról mondja, Ro-
mában székel, mások tagadják, hogy létezik, — kiáltványait, nyilatkoza-
tait, szavait szorgalmasan pontozza , a romai takarék pénztárnak eshe-
tőleges insolventiáját berovatozza, a szent-székről , a szent-atyáról, 
alig minden harmadik számban , egy-két sorral tesz említést, ebben is 
jelentéktelen tényekről. Mivel zokon vették , hogy gyűlöleteseket köz-
lött , most tehát semmit , vagy legfölebb nevetségest közöl. Ez a nem-
szólási , ez az agyonhallgatási politika azon nyilatkozat mellett, hogy a 
külföldi rovatban politikát nem íiznek. Ezen eljárás a romai szék , és a 
kath. ügyek iránt régen ismert dolog. Vajha csak ne szólna , vagy ha a 
szent-széket . s igy lelkismereteinknek, a három éves forradalmi meré-
nyek miatt máig is vérző oldalát érintő tényekről szól, merítené ezeket 
oly forrásból, melyet nem a hitetlenség , nem a forradalmi conspiratio, 
sem a szent-szék elleni gyűlölet, hanem a becsület- és igazság-szeretet 
nyújt, — vajha, midőn a tényt közli, ne közlené a gyűlöletes insinuatiot 
vele , és a mi a meg nem romlott sziv és az el nem fogúit elme 
előtt azonnal gyanús l ehet , hozzá tenné a valószínűtlenség in-
tő jelét. Ha nem is üz politikát a külföldi rovatban , miként a 
,Pesti Napló' űzöt t , űzzön olvasói számára őszinte szolgálati tisz-
t e t , hogy ezek mások gonoszsága, vagy pedig a külföldi rovat Író-
jának ligyelmetlensége által, a mindég nagy fontosságú külföldi esemé-
nyekben nagyobb részt nem-igazolt tudósítások után magukat jégen ne 
találják. Miután mindent nem közölhetni külföldről, az cszélyes válasz-
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napi iskolában. Továbbá, hogy a keresztény oktatást amugyis 
legtöbbnyire nélkülöző pásztorok , kiknek száma a tagositás 
folytán megszaporodott, vasárnapi iskolába, vasárnap is kell-
vén kihajtani a jószágot, nem járhatnak. E hiányt a szomszéd 
marczali plebánus az e s t i i s k o l a által pótolja, és miként 
meggyőződtünk, nagy eredménynyel ; a miért azt az iskolai 
ügyeket kitűnő éles figyelemmel kisérő főesperesi látogató, 
nsgos S z á n t ó f y Antal kanonok is méltányolni kegyes volt. 
Szünet után minden köznapon esti 6 órakor, a csengetyii-
szóra iskolába gyülekezik a fiatalság, hétóráig a legjobb ta-
nuló examinálja a katekizmust és bibliát ; héttől nyolezig tanit 
a lelkész. Ez tar t egész Jézus nevenapjáig; ekkor a pászto-
rok, honn kellvén tartózkodniok a bárányoknál, kimaradnak, 
de a többi egész a tavaszi mnnka megkezdéseig jár iskolába. 
Nekem legjobban megtetszett azon körülmény , hogy a legé-
nyek prédikáczio-kivonatokat csinálnak. Az ilyen nép azután 
jól fogja érteni , fölfogni a tani tás t , s utána életében teljesí-
teni is. Hogy rendesen megjelenjenek, erre a lelkész igen sok 
tisztességes kényszerrel bir. Első a házasság, addig ki nem 
hirdetni, mig mindent jól nem tud ; s e körülmény igen ru-
ganyos, tehát jó messzire húzható. A szabadságos katona, ná-
lunk legalább, a lelkész által bejelentett néhány garázdálko-
dás után, rögtön behivatik az ezredhez, azért most igen jám-
borok. Természetes, hogy a megyei tisztviselőség közreműkö-
dése szükséges, a mi nálunk meg is van. Továbbá az ilyen 
kényszer a lakozási, mulatozási engedély megtagadása. Ez 
negative szól. Hanem hogy igaz kedvvel járjanak az esti ta-
nításra az említettük plebánus vagy 10 pengőt szokott adni 
nekik a vigalmi költségekre, s az erre való kilátás , faluhe-
lyen rendkívüli szellemi versenyt és buzgalmat gerjeszt. 
Mindezeket, ha nem is mindenütt, de sok helyen lehet életbe 
léptetni. — A Zichy-senioralis uradalom a 10 évig nem fizetett 
censust városunknak ajándékozta olyatén-képen, hogy fele 
elengedtetik az illetőknek, felét pedig beszedi a város, s ezen 

a kisdedovoda és kórház osztoznak, jutván mindegyiknek 
vagy 6 ezer uj forint. Ekképen a kisdedovoda meg lenne 
alapítva, mi fölött, miután jó szellemben vezettetik, csak örül-
nünk kell. Adjon az Ur Isten boldogságot annak, ki a több 
évig folytatott mérges pör fulánkját áldó kézre idomította. 
A tagositás folytán a határban épített tanyákra nézve, plé-
bánia látogatáskor, vagy más jog- és kötelem-rendezéskor, 
jó lesz azt is megalapitani, hogy a gyermektanitásra, beteg-
ellátásra menő lelkésznek ki köteles fogatot adni ? D. J. 

LISSABON. (Folyt.) Kiki csudálkozhatnék, hogyan kö-
vethet el a kormány annyi merényt, miután a nép tisztán 
katliolikus? Hanem különös nép ez, különösek az ő előítéle-
tei ; a kivételeket ide ér tve , oly különös az ő kath. hite és 
érzelme, a mint csak a kőmivesség kimivelhette, idomíthatta, 
miután ki nem irthatta a keblekből. Mi történik Európában? 
azt nálunk csak a kőmivesek újságaiból, s az ő értelmezésük-
től kisérve tudatik , ismertetik. Mi csak a páholyok üvegein 
látjuk az európai dolgokat. Európának csak ocsmány irodal-
mát ismei'jük. Sue Ödönnek iratai olcsó kiadásban a nép 
között forognak, más jó i ratok, például a minden ny-elvre 
forditott Fabiolát , mi névről is alig ismerjük. A kath esz-
méknek, nézeteknek utjai nálunk el vannak zárva; napi 
sajtónk a ,Siècle'- s ,Opinion Nationale'-val vetekedik, ez 
adja a nézeteket, az Ítéleteket minden európai események-
ről. Ily helyzetben, a lelkek ily hangulatában a páholyból ih-
letett minister minden merényt elkövethet az egyház ellen, 
előre biztos levén, hogy egy hang sem fogja kárhoztatni, 
lesznek pedig sokan, kik dicsérni fogják. A lelkek szomorú 
állapotjának megismerésére és kellő mérlegelésére elég le-
gyen egy eseményt közlenem. A nuntius imát kivánt a pá-
páé r t , a mint ez minden országban megvan. Nálunk, kivéve 
a nuntiusnak házi kápolnáját , egy templomban sem imád-
koztak a szorongattatott szent-atyáért; sőt, kérdezősködé-
seim eredménye mindég az volt, hogy a püspökök ezen imát 

tás szerepel ; miután a ,Független' a mindennapi lapok között a külföld-
ről legkevesebbet k ö z ö l , csak igaz és nagy horderejű tén.veket várhat-
nánk tőle. Ezt nem találva , a külföldi rovatnak ügyetlen vezetését a 
lap becsének kárára nyakán hagynók , ha ezen ügyetlenség szerelmünk 
tárgyát nem sértené. Jan. 27-ről kiadott 21-ik számának Olaszországi 
rovatában ezeket közli : „ A rablók egyike a hires Colafella ez alkalom-
mal igy nyilatkozott : ha ezer frankom volna, 500 adnék : ha előbb gon-
doltunk volna erre, most nem volnánk itt. (A tömlöczben ) Mi rablók 
v a g y u n k , m e r t . . . . é s r o s s z e m b e r e k t e t t e k a z z á . " 
Mit ért a rovat írója a . . . . pont alatt ? Mit insinuai ? Ha nem insinuálna, 
kiirná, mi tette Colafellat rablóvá ? Az ismételt, de a külföldi diploma-
tia által ünnepélyesen ismételve meghazudtolt rágalmak után , az ol-
vasó azonnal a szent-atyára , a kath. papságra gondol , hiszen a rága 
lom már minden füleken és szemeken ég. Ott van ugyan : „kísértetbe 
jövünk valószínűletlennek tartani", (le mit? Azt-e, hogy Colafella bör-
tönben van ? Azt-e , hogy „azon börtönökben is eszközlöttek gyűjtést, 
hol az elfogott rablók tartatnak őrizet alatt" ? mintha volna oly börtön 
is, melyben az el nem fogott rablók őriztetnek, vagy olyan, melyben az 
elfogattak nem őriztetnek. Azt-e , hogy adakoztak-e az e l fogot t , vagy 
el nem fogott, őrizett vagy nem őrizett rablók ? Azt-e , mondta-e Cola-
fella, a mit szájába tesz a tudósító ? Vagy pedig , hogy a pápa tette Co-
lafellat rablóvá ? Ilv galimathias-egyvelegből az insinuation kivül az ol-
vasó semmit sem tud; a rovat-iró, valaki után mindezen lehető kérdé-
sekről mondja : „kísértetbe jövünk valószínűtlennek tartani." Hogy a 
pápa senkit sem tesz rablóvá, azt a ,Független' csak valószínűnek , sőt 
annak sem mondja, hanem ez iránt kísértetbe jön, s nem tudni, beegye-
7.ett-e ezen kísértetbe ? Ezen megbotránkozhatunk; de az insinuatiót 

nem ezekben, hanem abban találjuk , hogy ezt a ,Független' , annyi hi-
vatalos dementi daczára közleni érdemesnek találja ; hogy igy , ha nem 
is a tény valóságával , de legalább annak árnyával játszik az olvasó, 
nehogy e hazugnak mondott tárgy valahogy feledékenységbe menjen, mi-
vel semper aliquid liaeret. Ha nem is vallásfelekezetek számára iratik e 
lap, de miután az bizonyos egyházi férfiúnak ajánló körlevele által is a 
kath. papság támogatását kereste, joggal kívánhatjuk, hogy azagyonhall-
gatási szerepről egy részt, a gyűlöletes insinuatiokról más részt mondjon 
le a szerkesztőség. Nem vagyunk 1861-ben,mikor még a szent-atya ügye, 
mely akkor is lelkismeretiinknek ügye vo l t , korszerűtlennek tartatott, 
mondatott, s volt egy titkos, volt egy más nyilvános Credo, hogy avval az 
Isten előtt, evvel az ellenséges szelleműek között megjelenhessünk; hála 
az égnek a mi a tiszta kath. lelkismeret előtt 1861-ben is igen korszerű 
tárgy volt, ma diadalmaira nyújtja ki kezeit, és már nem t i tkos , hanem 
csak nyilvános Credo van. — Kovács Lajos úrtól figyelmet kérünk , ha 
minket bizalommal fölkéretett a támogatásra, bizalommal kérjük mi őt 
a külföldi rovatnak a szent-széket illetőleg nemesebb , igazságosabb, 
minden szándékos hallgatástól , minden titkolt czélzásoktól s insinua-
tioktól ment kiállítására Ha egyszer csalódom, az másoknak bűne ; de 
ha másodszor csalódom , az az én bűnöm ; ezt észlelje. O Romának lap-
jában külön rovatot nem ad , érdekeit csak a turini forradalmi kormány 
rovatjában érint i , pedig tudhatná , hogy a szent-szék mindég nagy ha-
talmasságnak tekintetett, s ma is, midőn mellette négy hatalmasságnak 
nagy követje (ambassadeur) tisztkedik , annak tarlatik : de Kovács La-
jos ur, mindég önmagáról, s ,J . . . . barátomról' beszélve, a szent-szék-
nek lapjában alig tulajdonit annyit , minta Leiningen- , Lichlenstein-
herczegségnek. 
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ning sem rendelték, legalább ily rendeletnek nyomába sehol 
sem jutottam. A nuntius kápolnájában az idegen urak is 
szoktak a szent-misén megjelenni. Egy dáma ott volt a mise 
a la t t , de mikor a pápáért kezdődött az imádság, ruháinak 
nagy suhogásával kiment a kápolnából. Össze jön az uton 
egy másik hölgygyei, mondja, hogy ő kiment a kápolnából, 
mivel már a pápáért az imák kezdődtek. „Micsoda, hát ön 
nem imádkozik a pápáér t?" „oh nem. Ki imádkoznék ily go-
nosz emberért? Gonoszságának u j tényeit olvastuk, nyomja, 
kinozza, gyilkolja alattvalóit; nem hiszem, hogy a földön 
gonoszabb ember lenne." Ilyen a kath. fölvilágosodott érze-
lem Portugaliaban ; mi csak azt tudjuk, a mit a kőmivesek 
engednek tudni. Ehhez még a portugaliak azt vélik, hogy ná-
luk meg van a szabadság. Ha figyelmeztetjük őket az apá-
czák elűzésére, azt válaszolják, hogy minden országban van-
nak törvények, Portugalban a törvények kitiltják a külföldi 
főnök alatt levő szerzeteseket, tehát náluk meg van a tör-
vényes szabadság. Igy értik itt a katholikusok a szabadsá-
got ; elűzni az apáczákat, kiknek az erényeit a világ bámulja, 
s kiket a pogány hitű országok tisztelettel és hálával fogad-
nak , letiltani a püspököknek és szerzetes tartományi főnö-
köknek a közlekedést Romával, megvetni, vagy legalább nem 
becsülni, a mi katholikus, ez a szabadság. (Vége köv.) 

MADRID, jan. 7-én. Az államtanács és a képviselők 
testülete hódolaton volt tegnap a királynénál. A székesegy-
házból az egész törvényhozó testület a királyi palotába vo-
nult. A két testület elnöke szónokolt, s a királyné mind a két 
szónoklatra válaszolt. Ide irjuk a királyné válaszát, az ő erős 
kath. hitének bizonyságát. Az államtanács elnökének szó-
noklatára adott válasz : „Urak ! Tanácsnokok ! Ez ünnepen, 
mely religionk legfönségesebb tényét , a megváltó Jezusnak 
imádását, emlékezetünkbe hozza, fölébred a spanyol nép és 
a trón közötti kötelék i s , sziveinkben pedig azon h i t , melyet 
őseink a legtávolabb vidékeken terjesztettek. Együtt imádkoz-
tunk az Istenhez, hogy a spanyol földön örökké virágozzék 
azon religio, melynek magasztos ihlete szülte történetünk 
legfényesebb s halhatatlan tetteit. Ezen religionak üdvös be-
folyása a lélekre kölcsönözni fog erőt a balesetekben, melye-
ket a Gondviselésnek tetszeni fog reánk küldeni, a jólétben 
pedig,melylyel boldogitand, szerényekké s alázatosakká teend. 
Férjem segítségével gyermekeimet a religio és a haza szerete-
tében fogom nevelni, s igyekezni fogok Alfonz herczegnek szi-
vét ugy alakítani, hogy egykoron a kath. fejedelemnek czimét 
méltóan viselje." — Rövid , de nagyszerű válasz ; egy kath. 
királynak ajkairól ily szavak gyöngyöknél becsessebbek. — 
A képviselők elnökének szónoklatára pedig ez volt a válasz : 
,Urak! Képviselők! Nem hasztalan emiitik nekem a spa-
nyol királyok ős és ajtatos szokásait mai n a p , imádni a vi-
lág Megváltóját. Én imádkoztam az Istenhez, hogy jóságá-
nak kincseit öntse ki ezen nagy nemzetre, s hálát adtam ne-
ki mind azért , mit neki köszönhetünk. Az Istennek áldása 
az, hogy békében s jólétben vagyunk, és én gondjaimért na-
gyon meg vagyok jutalmazva népeim szeretetével. Érzelem-
ben egyesülve, a mint emiitették , oda viszszük dolgainkat, 
hogy minden nap dicsőbb s boldogabb legyen Spanyolor-
szág jövőjére, melynek sorsához az én , s családom jövője 
fölbonthatatlanul kötve van." 

KÖZÉP-AFRIKA. (Vége.) Azon felnőtt i f j ak , kiket 

Rheinthaler provicarius azelőtt Cliartumban fölvett , elron-
tották a schellaliakat, és ocsmány bűnökre csábitották. Elle-
nünki makacsságukban annyira mentek, hogy Kakban éjen 
át kiszöktek, és az arabok mulatságait keresték föl , hol az 
igen kábitó marissát i t ták, és alkalom nyújtatott minden-
nemű kicsapongásra. Fabian atya igen keményen megfenyí-
tette őket ; de ez mitsem használt, többé nem akartak nálunk 
maradni, és midőn közelében egy hajó volt, mely Chartumba 
volt menendő, öeszebeszéltek a kapitánynyal, bennünket rá-
galmaztak, ki föl is vette őket a hajóra. Éjjel akartak a ha-
jóra szállani, szándékuk azonban Mohamed-heernek elárul-
tatott, ki őket visszakisértette, és más nap öcscse által meg-
korbácsoltatta. Mi azonban átláttuk, hogy ezen fiukkal többé 
semmire sem mehetünk; ezenfölül rossz munkájukért is meg-
fizettetni kívántak, mit mi nem teljesitheténk. Minden lehető 
indokot fölhoztunk előttük, hogy javul janak, és mint Krisz-
tusnak első néger-apostolai jó példát mutassanak, — ha-
szontalan volt minden szó, minden fenyegetés. Igy tehát 
elbocsátottuk a meg nem keresztelteket, és midőn Chartumba 
érkeztünk, egyik a másik után elhagyott bennünket, kivévén 
az emiitett ke t tő t , kik mindig jók is maradtak. Az olaszok, 
Chartumban való három héti tartózkodás u tán , Schellalba 
mentek ; azonban egy frátert Chartumban kellett hagyniok, 
ki rettenetes dissenteriában szenvedett, melyben jun. 11-én 
meg is halt. Az én sejtelmem sem volt alaptalan, minthogy 
Chartumba érkezve, a láz két izben annyira megrohant, hogy 
csak csuda által menekültem meg a haláltól. Fölüdülésem 
után elhatároztam magamat , egy missionarius-társammal 
Chartumot elhagyni, és Schellalba menni, mely igen egész-
séges vidék. Egy havi utazás után szerencsésen oda is érkez-
tünk, miért hálát adtunk Istennek. Itt több ismerősre talál-
tam, és több olyasmi történt, mit nem is reménylettünk volna. 
Mindazon német missionariusok, kik 1862-ben ezen missioba 
jöt tek, hallván a provicarius halálát és más okoknál fogva 
is, május 15-én Európába utaztak vissza. Most itt vagyok, 
várván, mi fog történni ezen missioi állomással? minthogy 
Fábián atya május 25-én tüzetesb értesitést küldött Romába 
a szent-ferencziek generálisához, és Bécsbe a Mária-egylet 
választmányához. — Fráter Lázár, ezen sorok i rója , tapasz-
talván, hogy a sudani éghajlat neki ártalmas, el fogja hagyni 
ezen missioi állomást, és Palaestinán keresztül, hol a kará-
csonyi ünnepeket ohajtotta töl teni , hazájába és szerzetéhez 
szándékozik visszatérni. Schellalból még egy kellemetlen 
esetet emlit föl, mely juniusban történt. Bernardin atya, 
(Velenczéből), egyik napon galambvadászatra ment, és oly 
helyre ért, hol több pálmafa volt, és mellettük egy kut, mely-
hez a galambok szoktak jönni. A galambok után a pálmafák 
közé is lőt t , mitől azonban el akarta őt tiltani egy odafutó 
a rab , nehogy különben a galambokkal együtt a datolyát is 
lelőjje. Az arab megragadta az atya fegyverét , és ki akarta 
kezéből csavarni, a páter nem akarván engedni, öltönyének 
bő ujja megakadt a lőfegyver fölhúzott kakasán , a puska 
elsült, és az arab halva rogyott össze. Az arabok azonnal 
följelenték a dolgot a pasának és az osztrák consulnak , kik 
meg is tartották a kellő vizsgát , minthogy az arabok azt 
állították, miszerént Bernardin atya készakarva lőtte agyon 
társukat. Végre oly Ítélet j ö t t , melynek következtében az 
atya kénytelen volt Európába visszautazni ; a schellali mis-
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sionariusoknak pedig megtiltatott a vadászat, sőt kénytele-
nittettek a fegyvereket később Alexandriába küldeni. October 
12-én a következő missionariusok voltak a missioi állomáso-
kon : Szent-Keresztben volt Morlang, ki azonban még szintén 
ez évben (1862.) haza fog utazni, és még csak azért maradt 
ott, mivel különben a vele levő 5 olasz sem maradott volna, 
minthogy a benszülöttek nyelvét nem tudják , és többnyire 
betegek. Chartumban 4 német van Fabian atyával együtt ; 
Schellalban pedig 9-en vannak, 3 német , 6 olasz. A páter 
semmit sem tud németül, mi bizonyára nehezen esik a laicus 
tagoknak, minthogy nincs gyóntató-atyjuk. — Kezdetben a 
missioi személyzet 44 egyénből állott: 31 szerzetes, kik közt 
volt 7 pa ter ; 1 világi áldozár, és 12 laicus. Ezek közül a 
folyó évben meghalt 2 áldozár, tudnillik Rheinthaler János 
a tya , és páter Sámuel Velenczéből; 8 laicus-társ a szent-
ferencziek közül és három laicus küldér. A provicarius ha-
lála után 14 német utazott vissza Európába egy atyával. 

Ik. 

IRODALOM. 
„DAS REICH GOTTES IN DER GRÖSZE DER SEN-

DUNG UND DEM ZERFALL DER W E L T H E R R -
SCHAFTEN." (Folyt.) 

Ha más népekről levén szó a vallás nem támadtatott is 
meg , de el nem mulasztá a philosophiaí szellem nagyszámú 
meséket állitani föl ellenébe. A bölcseleti Íróknak vagyis 
azoknak tolla a l a t t , kik a kat.holicismus elleni gyűlöletből 
egy század óta történetirók gyanánt tolták föl magukat , De 
Maistré kifejezése szerént, a történet nagyszerű összeeskü-
vés lőn az igazság ellen. Ezen névszerénti keresztények leg-
okosabbjai gyáván elhallgatnak minden oly tényt, hol vallá-
suknak némikép napfényre kellene jönni. Igy például Egyp-
tom történelméből kihagyják a zsidók fogságát, nehogy em-
litést kelljen tenni azon csudadolgokról. melyek kiszabadu-
lásuk végett és alkalmával történtek, mert igy be kellene 
vallani Isten létét i s , már pedig őt nem hiszik lenni. Fölem-
litik nem ritkán a legkisebb ba j t , melyet Nilus kiáradása 
okoz, de elhallgatják a rettenetes csapásokat, melyek Mózses 
korában az országot pusztították , és egy hatalmas hadsere-
get tönkre tettek. — Hasztalan keressük könyveikben Esz-
ther és Judit történetét, és pedig koránsem valamely gyűlö-
letből a hősnők i ránt , mert hisz végtelen dicsérettel halmoz-
zák el Semiramist, kinek számos mestermüvet tulajdoníta-
nak, melyeket ő soha sem létesített ; bámulják Artemisiának 
harczias bátorságát, és magasztalják az amazonokat, habár 
nem tudják , valljon léteztek e ? Miért nem talált tehát a bi-
bliai két hősnő ennyi kegyelemre náluk , ámbár fölemlitésük 
majdnem elkerülhetlenül szükséges az assyriai és perzsiai 
történet egy lapjának fölvilágositásához ? Egyedül azért, 
mert e nők Isten nevében szerepeltek, isteni küldetésben 
részesültek. Midőn Sennacherib hadjáratáról szólnak, csak 
azt jegyzik meg , hogy egy éjen át majdnem egész seregét 
elveszté, mily módon ? bölcsen elhallgatják. Igy irják ők a 
tör ténetet , mindent föláldozva a hitetlenség rovására, csak-
hogy Is tent , annak a történetben való közbejöttét elismerni 
vagy fölemlíteni ne kénytelenittessenek. — Máskép járnak 
el a görögök és romaiak viselt dolgainak ecsetelésében, 

mert hisz e nemzeteket az emberiség mintáinak tart ják ' A 
legkisebb tárgy is szent ezekre nézve, és számtalanok a rész-
letek, melyeket mindenkinek tudni kell, h a c s a k nem akar 
miveletlennek, tudatlannak látszani. Ha kivül tudná is va-
laki Bossuetnek magasztos elmélkedéseit a történelem fölött, 
mindez semmit sem nyom előttük, és megvallják, hogy nem 
is tudják elgondolni, mire valók az ily vallásbölcsészeti ész-
revételek, szeréntük csak tények és adatok teszik a történel-
met. Ámde az ily történelemben hiányzik a szellem, mely 
azt örökre feledhetlenné teszi, és az ily történelemből egy 
idő után alig marad meg más benyomás, mint az undor, 
melylyel annak váza eltölté a tanuló keblét. 

Egy másik, tán még sajnosabb tévedés: a pogány intéz-
ményeknek és az ó kor nagy férfiainak kizárólagos bámulása. 
E tekintetben a divatos történelem annyira vitte, hogy a jel-
lemeket, hitágazatokat eltorzította, csakhogy a keresztény-
séget lealázhassa , és a hol kézzelfogható hazugság nélkül 
lehetett , még Roma és Athen intézményeit, tanait a ke-
reszténység fölé helyezte. Megfoghatlan előítélettel bolondul-
tak bele a régi nemzetek kicsapongó szabadságába, azon né-
pekébe: melyek millió és millió rabszolgát tartottak ember-
telen bilincsekben, kik fölött szüntelen a korlátlan düh és 
harag ostora suhogott. Erőszakoskodó törvényeiket, melyek 
oly sok pontban ellenkeznek a természet törvényével, nem 
átallották kitünőbbeknek hirdetni a Sinai-hegyen adott tör-
vényeknél, és sokkal tökéletesebbeknek, mint minők a ka-
tholicismus által nyújtott és föntartot t keresztény erkölcs-
szabályok. Úgynevezett bölcseiket a szent-atyákkal egy fokra 
állitották ; sőt Krisztust Socratessel tették párvonalba ; Pla-
tót pedig sz. Ágostonhoz hasonlították, azon Platót , kit 
Polybius utopia-rajongónak nevezett , ki az általa ecsetelt 
respublikába a birtok- és nőközösséget akarta behozni, a rab-
szolgaságot szent tétel gyanánt állitja föl, a művészeteket 
pedig száműzi ! Ily jellemű volt azon féríiu , kit sz. Ágos-
tonnal, a szeretet apostolával, és a legmagasztosabb tanok 
lángkeblü tanítójával egyenlőnek kiáltották ki. Hogy ezt le-
hessen állitani, először el kellett fojtani azon négyszázezer 
rabszolgának ja j ja i t , kiket Athénnak húszezer polgára békó-
ban tartott ; valóban e történészek egy tollvonásával el is 
foj ta tot t , és Görögország par excellence a szabadság hona 
gyanánt állíttatott föl példányul; Lycurgusnak vas törvé-
nyei a legméltányosabb-, legjobbaknak kürtöltettek ki, csak-
hogy Krisztusnak világidomitó törvényei minden nimbustól, 
minden magasb ihlettől megfosztassanak. Égig magasztalta-
tik egy szószegő Clelia, az orgyilkos Scävola, a női gyen-
gédségből kivetkezett Vestaszüzek, de említés sem tétetik a 
vértanú szüzek hősies seregéről ; dicsértetik Fabricius mér-
tékletessége, Regulusnak önföláldozása ; de mellőztetik a re-
meték szigorúsága, egy Móricznak vagy Sebestyénnek hő-
siessége, pedig ezek is romaiak voltak ! Ha itt-ott föl is em-
líttetnek a vér tanuk, ez csak azért történik, hogy nagy szá-
muk csökkentessék, mint fanatikusok megbélyegeztesenek, 
hóhéraik pedig magasztaltassanak. Ekkép a történelem, 
mely istentelen szenvedélyek befolyása alatt í ratott , iskolája 
lett a hazugságnak, a rágalom- és becstelenitésnek tomboló 
helye. Ily szellemű történelmet tanulván a mostani nemze-
dék , csudálkozhatunk-e, hogy a kereszténység legmagasz-
tosb dogmái iránt közönyösséget, a vallás üdvös gyakorlata 
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irányában megvetést tanúsít ? A történelem egész folyamá-
ban csak a pogány hősöket és azoknak tetteit, a pogány tár-
sadalmat és annak polgári alkotmányát tanulta bámulni, a 
hitteljes időknek törvényeit és erkölcseit pedig csak becs-
mérelni hallotta, ekkép lelkesültséggel telett el a pogány 
hajdan kor, ellenben gyűlölettel, undorral a katholicismus 
bámulandó intézményei iránt, és innen származik a visszaté-
rés az ős-kor intézményeihez, innen a pogány erkölcsök- és 
szokásokba való visszasülyedés. (Folyt, köv.) lh 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 24-én. A győri és váczi m. főpásztorok 

legény-egylet alakitasán kegyeskednek fáradozni. A pesti, 
ily üdvös társulat után, legrégibb az ó-budai, mely anyagilag 
véve alkalmasint a legbiztositottabb is. 

— S i m o r János püspök ő mlga különös könyvtári 
épületet szándékozik emelni, és a könyvtárt nyilvánossá 
tenni, mit a ,Gy. Közlöny' is méltányol. — Ezen Közlönynek 
olvastuk múltkori megjegyzését, melyet a „Religio" ellen 
tet t a fehérvári szindarabra nézve ; azonban legkevesbbé 
sem indított meg bennünket, mert nálunk a czél nem szen-
tesíti az eszközt. 

— A hamvaiból kiemelt duna-földvári templomnak föl-
avatása és az uj plebánusnak , ft. G e r m a n n Józsefnek ün-
nepélyes beigtatása f. hó 15-én ment véghez. A szent tény-
kedést ft. S1 a b y Ferencz, pécsi kanonok ur ő nsga végzé 
szivreható szónoklat kiséretében. A mohiár-czéhnek uj zász-
laja is ez alkalommal szenteltetett föl. A földvári hivek val-
lásos érzülete nem csak az isteni tiszteletben való tömeges 
részvét, és az uj plebánus üdvözletére rendezett esti zene ál-
tal, hanem azon nemes készségben is nyilatkozott, mely sze-
rént a szerződés megjavításához és a káplánok fizetésének 
megnagyobbításához első fölszólitásra járultak. Isten ápolja 
e nemes érzelmeket és érlelje a kölcsönös bizalom, szeretet 
és buzgalom üdvös gyümölcseit ! 

— A „M a g y a r S i ó n " czimü havi folyóiratnak I. fü-
zetét élvezettel lapozgattuk át ; tartalma változatos, érdekes ; 
a hazai egyház-történelemre nézve pedig gazdag tárházul 
kínálkozik, miről a megkezdett czikkek sorozata elegendő 
kezességül szolgál. 

— Ar I. T.-ból lát juk, hogy Degré a P. N. olvasóit a 
katholicismus rovására irt adomákkal mulattatja Tyrolból, 
különösen hogy Meranban lopnak, kik talán az nap gyóntak, ál-
doztak , és három misét hallgattak. — Gondoljuk, hogy ezen 
hibától a megtisztított evangéliumot valló tisza-vidékiek 
sem tiszták egészen ; és ily esetek meggátlására legkevesbbé 
alkalmas az eredeti prot. erkölcstan, melyet pedig Tyrolba 
is be akarnak csempészni; és alkalmasint azért hozatik föl 
ez is, hogy látszassék, mennyire szükséges Tyrolban az er-
kölcsjavitás végett a protestantismus megalapítása. 

— Pest városának tiszti főorvosa egészségügyi jelen-
tést tőn 1862-ik évről, melyben a többi közt olvassuk: „A 
legnevezetesebb n é p k ó r o k a t véve tekintetbe, egy-egy 
ezer beteg közül volt 135 bujakóros, 49 tüdőgümő" stb. 
„Született 6460; ezek közül 4195 törvényes, és 2265 tör-
vénytelen volt" stb. — Mindkét adat elegendőkép tanusitja, 
mint áll a haza fővárosa a 6-ik parancsolatra nézve! 

— Csak imént fejezték be a redemtorista-atyák missio-
jukat Clonmelben, Irland városában. Távozásukkor majdnem 
az egész lakosság kisérte őket, és könyek közt vőn tőlük bú-
csút. Némelyek lelkesedése annyira ment, hogy kocsijuk elől 
kifogván a lovakat, a vasúti állomásig ők húzták a szekeret, 
melyben a missionariusok ültek. A redemtorista-atyák Ir-

landnak legtöbb városát meglátogatták, de, mint főnökük 
Harbison-atya mondá, hallgatóik és gyónóik közt sehol sem 
számítottak annyit a felsőbb körökből, mint itt. 

— Bajorország több megyéjében úgynevezett „Pasto-
ral-Blätter" adatnak ki , melyekben különféle lelkipásztor-
kodási kérdések tárgyaltatnak és oldatnak meg. Ily lapok 
egyszersmind pótolják a synodusokat, melyek ott sem tar-
tatnak meg. Ezek hiányában tehát e nemű lapokban találko-
zik, érintkezik a papság, és hozza napfényre a megye szük 
ségleteit. 

— A „Giornale di Roma" lapban ő szentsége helyben-
hagyásával egy tudósítás jelent meg azon üldöztetésről, 
melynek az anami birodalomban a keresztények ki vannak 
téve. Az itt fölhozott hiteles okmányok szerént 1862-ik évben 
16,000 keresztény gyilkoltatott le ; 20,000 pedig rabszolga-
ságba hurczoltatott. A fönhangon hirdetett franczia védnök-
ség ily tények által igen kétségessé vagy gyanússá válik. 

— Minő lehet a szegények ellátása az angolországi 
úgynevezett szegény-intézetekben , tanuságul szolgálhatnak 
a következő események : Dublinban 17 férfi és 2 nő-lakosa 
ezen intézetnek 4 évi nehéz munkára Ítéltetett e l , mivel a 
szegény-intézetet fölgyújtották. Hallván ezek az Ítéletet, 
örömükben ujongva köszönték meg azt, minthogy igy kisza-
badultak a pokolból (szegény-intézetből!) Más 4 ily lakó 
készakarva botrányt követett el, hogy fogságba juthassanak, 
mi sikerült is egy évre. Tehát inkább fogház, mint szegény-
intézet! Valóban igen szegény lehet az ily, minden vallásos-
ságtól megfosztott, csupán politikai gyámintézet ! 

FlgyeJmeztetés. A festészeti remekmüvek ked-
velőinek figyelmébe ajánltatik egy olajfestmény, mely a 
mult századból való, 1 1 ' 6 " magas, 8 ' 6 " széles ; ábrázolja 
Krisztus urunk környülmetéltetését, a szertartást teljes pom-
pában végző főpap körül mintegy 12 alak látható életnagy-
ságban. A mühez képest az igen jutányos ár 600 frt Bővebb 
fölvilágositással szolgálhat e lapok szerkesztősége. 

P o z s o n y b a A—y Kálmánnak : A czikksorozatot elolvastuk ; 
jövő hóban adandjuk. Köszönet. 

Később jelentkezett előfizetőinknek teljes példánynyal már nem 
szolgálhatunk. 

A l s ó - M e c z e n s z é f : A második példány számainak visz-
szakiildetését kérjük, igen használhatjuk. 

ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS 
báró Kettcler Vilmos m a i i m püspök 

„ S Z A B A D S Á G , T E K I N T É L Y ÉS EGYHÁZ" 
czimü müvének magyar kiadására. 

Ama lelkesedés , melyet a magas szerzőnek már négy kiadást 
ért müve az olvasó-közönségben keltett ; valamint a szerző legnemesb 
törekvése, a kor legnagyobb eszméinek, , ,a s z a b a d s á g , t e s t v é r i s é g , 
e g y e n l ő s é g " eszméinek evangeliumi s keresztényi értelmezést adni, 
és ez eszméknek ily szempontból felfogása s tisztába hozása által a 
nagyszerű társadalmi mozgalmaknak az örökigaz irányt kijelölni, buz-
dított engemet is arra , hogy e müvet magyar átdolgozásban az olvasó-
közönség elé bocsássam, miszerint egyrészről a sokszorosan roszul s 
konokul értelmezett eszméknek katholikus szellembeni fölfogását elő-
segítsem, más részről — kimondom nyíltan — hogy a hazánkban is 
tevékenységre ébredt katholikus sajtó előrelátható nagyszerű küzdel-
meinek tágabb sorompót nyissak. Ez czélom, midőn e páratlan müvet a 
magyar közönség elé bocsátani akarom. Isten adja áldását minden ha-
sonló törekvésre. A nui már f. é. f e b r n a r h ó v é g é n fog a sajtó alól 
kikerülni, s a tisztelt megrendelőknek martins elején szétküldetni. A 
kiállítás csinos leend. Előfizetési ára egy fűzött példánynak 1 frt a. p. 
A t. gyűjtőknek 10 példányra egy biztosíttatik. Az előfizetési pénzek 
akár előre február végéig , akár a munka vétele után beküldhetők, 
akár alulírotthoz, akár a főtiszt, kalocsai egyházi főinegyei irodába. 
Kalocsán, 1863-ki januar 3L-én. Mennyei József, kir. képezdei igazgató-
tanár. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Eszme-tisztázás. 
(Folytatás.) 

Itt jelentékeny jogi kérdés merül föl, mely első 
pillanatra a véleménykülönbség és ebből származó 
tettek irányábani türelmetlenséget kárhoztatni lát-
szik. Azonban jobban megtekintve az ügyet , máskép 
áll a dolog; és ha megengednők is, hogy a értelem 
nem képes a nehézséget kellő direct érvek meg-
szüntetni; mégis közvetve az ad absurdum-.ele kö-
vetkeztetéssel oda lehet ju tn i , hogy az igazságot el-
ismeri, legalább annyiban, a mennyire a kétségteljes 
emberi okosság vezérre szorul. A kérdés ekkép hang-
zik: „Minő joggal tiltható meg valamely embernek 
bizonyos tanításhoz tartozni, és a szerént cselekedni, 
ha ő meg van győződve, hogy ezen tanitás igaz, és 
igy ő kötelességét teljesiti, vagy jogát gyakorolja, 
ha annak szabályai szerént intézi tetteit ? Ha a tilal-
mat nem akarjátok nevetségessé tenni, azt büntető 
törvénynyel kell támogatni, ha pedig ezen büntetést 
alkalmazzátok: üldöztök oly embert, ki lelkismerete 
szerént ártatlan. A büntetés vétket föltételez, már 
pedig senki sem bűnös, mig ilyen nem volt lelkisme-
retében. Abünalelkismeretben gyökeredzik; és csak 
akkor lehetünk valamely törvény áthágásaért fele-
lősek, ha ezen törvény lelkismeretünk szava által 
már szólott hozzánk. Ha ez valamely tettet rossznak 
mond, azt nem szabad tennünk, bár mily szigorúan 
is parancsolná valamely törvény ; ha pedig valamely 
tettet kötelesség gyanánt ró reánk, azt nem szabad 
elmulasztanunk daczára minden szigornak, melylyel 
a törvény által tiltatik." Kevés szavakban és a leg-
nagyobb határozottsággal van itt kimondva mindaz, 
mit a tanvélemény és az abból származott tettek iránti 
türelmetlenség ellen föl lehet hozni; vizsgáljuk már 
most meg ezen okoskodás tartalmát, mely első pilla-
natra oly döntőnek látszik. 

Azonnal szembeötlő, hogy ezen rendszernek meg-
engedése lehetetlenné tenne minden föllépést a poli-

tikai merények ellen. Midőn Brutus a gyilkot Caesar 
mellébe mártotta, és Clement Jakab III. Henriket 
megölte: bizonyára fölizgatott kedélyük sugallatát 
követték, mely által tettük hőstett gyanánt tünt föl 
előttük; és hiszitek-e, hogy ha mindkettő törvény-
szék elé vezettetik, föl lehetett volna őket menteni, az 
egyiket ugyan hazaszeretete, a másikat vallási buz-
galma miatt? A politikai vétségek nagyobb részt 
azon meggyőződésben követtetnek el, hogy azok a 
szándék által igazolva vannak. Maguk az összeeskü-
vések is, melyek béke idején valamely kormány 
ellen támadnak , közönségesen néhány egyénnek 
müve, kik a fönálló hatalmat jogtalannak vagy zsar-
nokinak tartják, és midőn annak megbuktatásán dol-
goznak, teljesen elveik szerént járnak el. A biró jo-
gosan bünteti őket, midőn a törvényhozó által hozott 
törvényt reájuk alkalmazza; pedig mind a törvény-
hozó , ki a büntetést meghatározza, mind a biró, ki 
azt végrehajtja, igen jól ismeri az elmeirányt, mely-
ben a merénykedő a törvényellenes tettet elköveti. 

Itt fölhozhatná valaki, hogy épen ezen fontos 
okoknál fogva napról napra növekszik a politikai vét-
kesek iránti részvét és kimélet; de erre azt feleljük, 
hogy ha elv gyanánt állíttatik föl, miszerént az em-
beri igazságosságnak nincs joga büntetést szabni, ha 
valamely merénykedő elvei sugallatának következ-
tében követi el a bünt: akkor ezen büntetéseket nem 
csak enyhiteni, hanem teljesen meg kellene szüntetni. 
Ily esetben a halálbüntetés valódi gyilkolás volna, a 
pénzbirság rablás, a többi büntetések pedig valódi 
kegyetlenségek. Meg kell azonban jegyeznem, hogy 
nem igaz, mintha a politikai vétségek iránti szigorúság 
oly igen csökkenne ; Európának ujabb történelme az 
ellenkezőre nézve igen sok bizonyitványnyal szol-
gálhatna. Napjainkban ugyan már nem alkalmaztat-
nak azon embertelen büntetések, melyek más idők-
ben divatoztak ; de ez nem onnan származik, mintha 
a bűnös lelkismerete jönne tekintetbe : hanem a szo-
kások finomulásától, a szelidségből, mely mindenfelé 
kiterjed, és igy a büntető-törvényhozást sem hagy-
hatja érintetlenül. — A politikai vétségek büntethet-
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lensége maga után vonná a társadalmi rend fölbom-
lását, minthogy lehetetlenné tenne mindennemű kor-
mányt. De ha eltekintünk is azon súlyos rossztól, 
mely kikerülhetlen következménye volua azon tan-
nak, mely a bűnöst büntetlenül parancsolja hagyni 
akkor, ha az lelkismerete sugallata szerént cseleke-
dett; meg kell jegyezni, hogy nem csak a politikai 
vétségek, hanem az otromba bűnök sem büntettet-
hetnének meg. Ezen osztályhoz tartozik a tulajdonjog 
megtámadása; pedig tudva van, hogy minden időben 
voltak, különösen a mienkben is vannak emberek, 
kik a tulajdoni jogot igazságtalan valaminek tar-
tották. A házassági szent állapot megtámadása is 
otromba bün, és mégis voltak vallásfelekezetek, 
melyek a házasságot tilosnak tartot ták, mig mások 
a soknejüséget ajánlották és ajánlják. A szemérme-
tesség törvényei és az ártatlanság tiszteletbentartása 
némely secták által szintén az emberi szabadság meg-
sértésének tartatott; azoknak áthágása ellenben ér-
demes tettnek kiáltatott ki. Yolna-e valaki, ki ta-
gadná, hogy ezek igazságosan büntettetnek meg, ha 
ők veszedelmes tanaik befolyása alatt bünt követnek 
el, vagy azokat a társadalomban érvényre akarják 
jut ta tni? 

Ha igazságtalan volna az ily bűnöst megbün-
tetni, minden bün büntetlen lenne, melyet az atheu-
sok, fatalisták, az önhaszonról szóló tannak követői 
véghez vinnének; mert ámbár megrontanák a köz-
erkölcsiség alapjait, de soha sem cselekednének lelki-
ismeretük ellen, mert nincs lelkismeretük. Ha ezen 
elv érvényesülhetne, mily sokszor kellene a törvény-
székek szemére hányni az általuk elkövetett igazság-
talanságot, midőn ily emberekre büntetést szabnak? 
Akkor ekkép szólhatnánk hozzájuk: Minő joggal bün-
tetitek ti meg ezen embert, ki nem ismervén el Isten 
létét, sem annak sem pedig a ti szemeitekben nem 
ismeri el magát bűnösnek? Ti hoztátok a törvényt, 
melynél fogva őt megbüntetitek; de ezen törvény-
nek az ő lelkismerete előtt nincs érvénye, mert ti 
nem vagytok több mint ő, és ő nem ismer el maga-
sabb lényt , ki nektek jogot adna az ő szabadságát 
korlátozhatni. Minő joggal büntettek meg egy mási-
kat, ki azon meggyőződésben él, hogy minden tettei 
szükséges okoknak eredménye, hogy a szabad akarat 
csak ábránd; és hogy ha ő ezen tettre elhatározza 
magát, melyet ti bünül rótok föl neki, azt ő ép oly 
kevéssé képes abban hagyni, mint az állat nem te-
heti, hogy zsákmányára ne rohanjon, vagy más állatra, 
mely őt dühre ingerli? Mily joggal büntethettek 
meg olyant, ki azt hiszi, hogy az egész moral csak 
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hazugság, hogy nincs más érdek az önérdeknél ; hogy 
a jó és rossz nem egyéb, mint ezen érdeknek emelése 
vagy csorbítása ? Ha ti büntetést szabtok reá, ez nem 
azért történik, mivel ő lelkismerete szerént bűnös 
volna, hanem mivel rosszul számitott, és a tetteiből 
származandó eredménynek valószínűséggel kínálkozó 
alapjaiban csalatkozott. Ezek szükséges, elkerülhetlen 
eredményei azon tanításnak, mely az államhatalom-
tól megtagadja a jogot büntethetni a bünt, mely az 
értelem eltévelyedése alapján követtetik el. 

Mondhatná tán valaki, hogy az üldözés joga csak 
a tettekre terjedhet ki, de nem a tanitmányokra; az 
előbbiek a törvény alá esnek, de az utóbbiakban kor-
látlan szabadságnak kell uralkodnia. — Ha a tanit-
mányok ugy vétetnek, mint azok a lélekben léteznek 
a nélkül, hogy külsőleg is nyilatkoznának : akkor 
nem csak jog nincs, de lehetőség sem azokat üldözni, 
minthogy a léleknek titkai csak Isten előtt ismere-
tesek ; de ha nyilvánságra hozott tanokról van szó, 
akkor ezen elv hamis, és azok sem tarthatják meg 
azt gyakorlatilag, kik azt betű szerént oly igen vé-
dik. Végre mondhatnák még, hogy ha az általunk 
ostromlott tanitmány valóban helytelenségeket sőt 
képtelenségeket szülhet is; még mindég megoldat-
lanul áll a nehézség, tudnillik a büntetés összeférhet-
lensége a bűnösnek az ő lelkismerete által parancsolt 
vagy igazolt tettével. Mint lehet ezen nehézséget 
megoldani? Lehet-e eset, melyben a törvényszék 
előtt azt mint bűnöst lehet elitélni, ki önlelkismere-
tében ártatlan? Azt kellene hinnünk, hogy a főpon-
tokban, melyek körül ezen kérdés forog, minden vé-
leményüek és vallásúak megegyeznek; de nincs igy, 
és egy részről a katholikusok, más részről a hitet-
lenek és protestánsok közt e tekintetben jelentékeny 
a különbség. Az előbbiek megdönthetlen elv gyanánt 
tekintik, hogy az értelem némely tévedései büntetés 
alá eshetnek, a többieknél ellenben a vélemények 
büntethetlenek. A katholikusok a hit és erkölcs dol-
gábani tévelyt a legnagyobb megbántásnak tekintik, 
melyet az ember Isten ellen elkövethet; mig az ellen-
kező részen ily tévelyeket a legnagyobb kimélettel 
mentegetnek ; és kell is mentegetniök, hacsak magu-
kat nem akarják a hazugságban megfogni. A katho-
likusok elismerik a legyőzhetlen tudatlanságot fon-
tos igazságokra nézve; de ezen lehetőséget bizonyos 
körülményekre szorítják, melyeken kivül az embert 
bűnösnek tartják; ellenei pedig, kik mindenütt a 
gondolkozás szabadságára hivatkoznak, kik annak 
semmi egyéb korlátot nem szabnak az egyén belátá-
sánál , és kik mindég rebesgetik , hogy mindenkinek 
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szabadságában áll elfogadni bár mily véleményt : utol-
jára minden követőikbe azon meggyőződést lehelték, 
hogy büntethető vélemények és tévelyek nincsenek; 
hogy az ember nem köteles bensejében szorgosan föl-
kutatni azon titkos okokat , melyek őt az igazságtól 
elvonhatják; ők a lélek természeti szabadságát föl-
cserélték annak erkölcsi szabadságával ; ők a m e g -
e n g e d e t t - és meg n e m e n g e d e t t - n e k fogalmát 
kiirtották a vélemények országából, és ezen fogal-
makat ugy tüntették föl, mint alkalmazhatatlanokat 
a gondolatokra. Vagyis ők az eszmék országában föl-
cserélték a jogot a ténynyel, és minden isteni, em-
beri törvényt haszontalannak, jogtalannak nyilatkoz-
tattak ki. A dőrék! Mintha lehetséges volna, hogy a 
mi az emberi természetben legmagasztosabb, legne-
mesebb , ne legyen valamely törvénynek alávetve ; 
mintha lehetséges volna, hogy az, mi az embert a 
teremtés királyjává teszi, semmivel se járuljon az 
egész mindenség részeinek egymás közt, és az egész-
nek Istenneli összhangzatához ; és mintha ezen össz-
hangzat az embernél fönállhatna vagy csak gondol-
ható is lenne annak föltételezése nélkül, hogy az ő 
első kötelessége az igazsághoz ragaszkodni. 

Ebben mély alapja fekszik a kath. egyház iga-
zolhatásának, midőn az eretnekség bűnét egyik leg-
nagyobb véteknek tart ja , melyet az ember elkövet-
het. Ti, kik az eretnek szó hallatára szánakozólag, meg-
vetőleg mosolyogtok ; kik azt csak a papság által 
föltaláltnak hiszitek a lelkismeret leigázására és a 
gondolkozási szabadság korlátolására : minő joggal 
vehettek magatoknak szabadságot azon eretnekségek 
kázhoztatására, melyek a ti igazhitüségtekkel ellen-
keznek? minő joggal kárhoztathatjátok azon társula-
tokat, melyeknek elvei a tulajdont, a közbékét, a fel-
sőbb hatalom fönállását fenyegetik? Ha a gondolat 
szabad, ha mindaz, ki azt csak legkevesbbé is korlá-
tozni szándékozik, szent jogokat sért; ha a lelkisme-
retet nem szabad semmiféle békóba verni; ha hely-
telen, sőt esztelen, az embert erőszakolni akarni lelki-
ismerete elleni tettre, vagy az öntudat sugallatainak 
ellenszegülni : miért nem engedtek ezen embereknek 
szabadságot? miért nem tűritek azon titkos társula-
tokat, melyek időről időre néhányat keblükből ki-
küldenek, hogy ezek a királyok mellein űzzék gyil-
kos játékukat? Tudjátok meg, hogy ezek is szintúgy 
hivatkozhatnak lelkismeretükre, mint ti, midőn mint 
jogtalant és kegyetlent akarjátok föltüntetni azon 
türelmetlenséget, melylyel azelőtt a ti véleményeitek 
ellen harczoltatott. Ti az egyház tanítását emberi ta-
lálmánynak kiáltottátok ki, ők az államban érvénye-

sített elveket szintén emberi találmánynak tart ják; 
ti a régi idők államrendszerét monopoliumnak ne-
vezitek : ők is annak nevezik a jelen társadalmi ren-
det ; t i az előbbi államhatalmat zsarnokinak mondot-
tátok: ők a jelent mondják annak; ti czélotoknak 
lenni hirdettétek a fónálló rendet megdönteni, és az 
emberiség javára uj intézményeket alapítani: ők szin-
tén ezen czélt tűzték k i ; ti az előbbi hatalom ellen 
indított harczot szentnek kiáltottátok ki: ők a nagy 
hatalom elleni hadat nevezik szentnek; ti az eszkö-
zöket, melyeket használtatok, a szükség által mond-
tátok igazoltaknak: ők az egyetlen eszközt, mely 
szolgálatjukra áll, tudnillik társulatba lépni, magu-
kat a kedvező pillanatra előkészíteni, és ezt a hatal-
masb személyek meggyilkolása által közelebb hozni, 
szintén az által hiszik igazoltnak lenni. Ti mindannyi 
véleményeteket, az atheismust sem véve ki, töreked-
tetek érvényre emelni, és tanítottátok, hogy senki-
nek sem áll jogában valamely, elveteknek megfelelő 
tettet eltiltani ; épen ugy a rajongóknak is vannak 
elveik, rettenetes elveik; nekik is van meggyőződé-
sük, és pedig borzasztó meggyőződésük. Lehet-e arra 
nézve, hogy ezen meggyőződés bennük él, nagyobb 
bizonyság, mint hogy őket a nyilvános mulatságok 
és ünnepélyek alkalmával halványan és mogorván 
látjuk a sokaság közt tévelyegni, kedvező helyzetet 
kikeresni, és rendithetlen nyugalommal bevárni a 
végzetteljes pillanatot, hogy valamely előkelő csalá-
dot mély gyászba borithassanak, egész nemzetet ve-
szélybe döntsenek, habár bizonyosak, hogy mind-
nyájuk átkát vonják fejükre, és hogy vérpadon vég-
zik életüket? — De, mondják elleneink, ezen meg-
győződés nem menthető; — bizonyára az lehetne, ha 
a tietek is az lehetett volna, minél egyedül azon kü-
lönbség létezik, hogy ti kárhozatos és nagyravágyó 
terveiteket kényelemben, talán a gazdagság ölében 
és a hatalom árnya alatt koholhattátok; mig ezek 
undok terveiket a titoknak, szegénység-, szükség- és 
kétségbeesésnek homályában készítették. (Vége köv.) 

Pllk. 

Böjti körlevelek. 
Bevett szokásunk szerént, de a liui hódolatnál fogva 

is, melylyel m. főpásztoraink intelmeit fogadni szent kötel-
münknek tar t juk , a hozzánk beküldött böjti körlevelekből 
örömmel közlünk részleteket, azon rend szerént, melyben azok 
szerkesztőségünkhez érkeztek, és igy első helyet foglal el a 
m. p é c s i püspöknek körirata. 0 mlga három pontot emlit 
föl, melyek atyai szivének édes örömöt szereztek: Imprimis, 
úgymond, solatiosum Nobis fuit experiri, qualiter plurimi 
Vestrum aemula quasi contentione serium conceperint pro-
positum nullos abhinc sive libros, sive ephemerides Religioni 
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et Ecclesiae Catholicae iufestos tenendi, legendi et aere ve-
stro succollandi, imo pro viribus, omni cum prudentia et di-
scretione cooperandi etiam, ne íideles quoque idmodi libros 
et ephemeridum folia teneant legantque. quibus sanctissima 
fides, Ecclesia, huiusque et Apostolicae S. Sedis auctoritas 
impugnatur, lionestas, pudicitia, pietas, omnisque virtus ta-
cite vei expresse despectui exponitur, et sugillatur. Verissi-
mum certe es t , et negari non potest , ab eo inde tempore, 
quo impiorum librorum, ephemeridum, pagellarum , et quae 
volantia appellant scriptorum colluvies mundum paene to-
tum inundaverat, et pestis haec libertatis arbore protecta to-
tum veluti aërem corrupit , abinde irreligiositatis et corru-
ptionis morális virus in omnem hominum classem derivatum 
observari ; ab inde passim repetendam esse tristem in agro 
dominico desolationem ; abinde cultus divini, Sacramento-
rumque frequentationis neglectum ; abinde praeceptorum 
Ecclesiae, venerandae legis quadragesimalis observantiae, 
omnisque auctoritatis et subordinationis contemptum ; abinde 
blasphemiae, furtorum, concubinatus et adulterii nefanda 
scelera, et abominationem. Neque mirum, si enim verum esse 
experientia testatum facit, mores hominum corrumpi per col-
loquia prava : quis dubitaveri t , majorem adhuc stragem in-
ferri per pravorum scriptorum propagationem et lectionem ? 
dum namque huiusmodi scripta ab omnis conditionis, sexus, 
et aetatis hominibus continuo, assidueque volvuntur et le-
guntur, necesse prorsus es t , ut pernieiosi errores animis in-
haereant , et alios quidem ad dubia de veritate Religionis 
Christiano-catliolicae, alios ad morum laxitatem, praecepto-
rum Dei et Ecclesiae contemptum, ministrorum denique eius 
vilipensionem et odium perducant et seducant. Profecto ci-
tra dubitationem dici potest , ex lectione et propagatione 
noxiorum huiusmodi scriptorum manasse tam late diffusam 
morum corruptionem, indifferentismum et teporem in negotio 
Religionis, supremaeque auctoritatis tam ecclesiasticae quam 
civilis oppugnationem et insectationem. 

Unde omnino laudabilis est , quam plur'mi Vestrum ad 
reprimendum hostile prelum sanxerunt, determinatio. State 
fortes Dilectissimi ! in hoc salutari proposito , scientes per 
illud sensui Ecclesiae et doctrinae Christi ad amussim re-
sponsum iri. Actorum apóst. XIX., 19. legimus grandem libro-
rum vim publice combustam esse, ne casti credentium mores 
corrumpantur. Et Clem. XIII. Pontifex Max. in suis de no-
xiorum scriptorum lectione editis Encyclicis hortatur : ,,Pu-
gnandum est acri ter , quantum res ipsa efflagitat, et 
pro viribus tot librorum exterminanda pernicies : nun-
quam enim meteria subtrahetur erroris, nisi pravitatis 
facinorosa elementa in flammis combusta depereant." Et 
Tridentinis Patribus maxime curae fui t , quo edito indice li-
brorum , in quibus perniciosa doctrina contineretur, pos-
sibilis ponatur obex edendis et legendis impiis scriptis 
et pagellis. 

Non excusat profecto eos, qui noxiorum et Religioni 
infestorum librorum et ephemeridum lectioni incumbunt, 
quod dicant se huiusmodi scripta non ex malo fine, sed vel 
ob styli amoenitatem, et facilitatem, vel ob novorum copiam 
et celeriorem illorum prae aliis communicationem, itaque ma-
gis ad explendam curiositatem servare et legere. Neque pe-
riculum seductionis ullum propterea subversari, cum in 

scientiis Theologicis sufficienter versati , ad omnia tela ad-
versariorum retundenda armati , et instructi sint. Ast cum 
haec omnia, quae enumerantur , etiam ex bonis meliorisque 
sensus pagellis haberi, justoque intervallo percipi possint, 
cur ex mera vanaque curiositate deberemus aurum in luto 
quaerere, quod vix aut ne vix quidem inde eruere valemus, 
quin contaminemur. Ex malo fine id non fieri minime dubi-
tamus; verum nisi huius farinae qualiacumque scripta ex 
sanctiori fine, puta ad repellendos perniciosos errores, aut 
retundendas criminationes volvantur, lectio eorum omnium 
sapientum judicio talem effectum producit, qualem habere so-
let crebra familiarisque conversatio cum hominibus fide ca-
rentibus et improbis , nempe ut semper aliquid de infaustis 
et Ecclesiae adversis opinionibus adhaereat , et si non plus, 
saltern quaedam frigiditás et indifferentia intuitu rerum 
sanctissimarum in animo remaneat. Imo quam multi iam hac 
v ia , fidei suae et probitatis ex integro jacturam fecerunt ! 
Cum igitur talismodi scripta certissime virus infundant im-
piae tepiditatis, agnoscendum est non parvum esse malum, 
nec decere, nec expedire eorum lectionem prensare, et eos, 
qui mala scribunt, erroresque disséminant, aere nostro 
juvare! 

Imo contendite etiam Dilectissimi ! quo sancita per 
Vos salutaris constitutio a fidelibus quoque Vestris adopte-
tu r . sicque eum effectum habeat , quem Vos ipsi vobismet 
praefixistis : omnem idcirco adhibete sollicitudinem , ne libri, 
pagellae et ephemerides Religioni et Ecclesiae Catholicae 
noxiae , item quae odium, et contemptum in Clerum accen-
dunt, aut Instituta Catholica vellicant, in Communitates ve-
stras irrepant. Si vero iam irrepsissent, diligenter monete 
eorum lectores, et propagatores de animae periculo et da-
mno, cui se exponunt ; exponite justas rationes, quarum pon-
déré ab earum lectione deterreantur ; svadete denique, et 
curate, ut potius pagellas a spiritu bono catholico notas 
subventione sua sustineant, praenumeratione succollent, et 
diligenter legant. 

Alterum non minus solatiosum objectum praebuit pie-
tas et tenerrima adhaesio vestra erga Sanctissimum Domi-
num Nostrum P I U M Maximum Pontificem Plures Districtus 
suae pietatis et filialis tenerrimae dilectionis testimonium tam 
charitativi subsidii promptissima oblatione, quam pontificia-
rum sortium reluitione, svavibus demum verborum enuncia-
tionibus, dolorem suum exprimentibus super iis, quae in I t a -
lia et extra earn contra Sanctissimam Religionem, et adver -
sus bona temporalia sanctae Sedis Apostolicae, respective 
Patrimonium divi Petri impio molimine geruntur. 

Sane per hanc tenerrimam manifestatae et contestatae 
adhaesionis, intimae venerationis ac dependentiae vestrae 
enunciationem, Deum ipsum pro vestro honore glorificastis 
in obedientia catholicae confessionis 

Tametsi XVIII. seculorum longa series et experien-
tia quemlibet cordatum, si jam ipsa divina eloquia audire 
nolit, convincere deberet , tantam rerum mutationem, qua 
gentilismo sublato Romam e magistra erroris in magistram 
veritatis transformatam conspicimus ; qua totum paene mun-
dum et omnes rat iones, per crucis doctrinam devicta barba-
r ie , scientia Sanctorum imbutas conspicimus; qua omnem 
culturam intellectualem et moralem Romae in acceptis de-
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bere orbem cernimus, dextera Excelsi non sine providentis-
sima divini consilii oeconomia factam et seeutam fuisse ; — 
tametsi jam permulti veritatis , rectitudinis , et naturalis ho-
nestatis stimulo act i , literati et doctrina conspicui viri , ne-
dűm Catholici, sed Protestantes et Judaei quoquc, permul-
torum dissentientium oculos aperiant, et absolutam pro con-
servando recto ordine et Europae tranquillitate Principatus 
Romani necessitatem demonstrent, Summique Pontificis 
protectionem, et bonorum ejus temporalium defensionem su-
spiciant, perurgeantque : proh dolor ! tarnen non desuiit, qui 
in obversum tarn evidentium motivorum et argumentorum 
omnis Christianae veritatis fundamentum, pietatis arcem, et 
moralitatis custodem continuo vaferrima cum audacia impe-
tere , et christum domini clamyde etiam sua exuere commo-
liuntur. Vae mundo ! si quando impia consilia effectum sor-
tiri contingeret, fundamento namque tunc subruto, mox ip-
sam quoque domum subrui, Europam, totumque orbem, 
omnis recti justique ordinem conturbari, et barbariem, van-
dalismum induci opportebit. Quem praenuncians gentium 
Apostolus ad Hebr. VI. 7. 8. sie describit : „Terra saepe ve-
nientem super se bibens imbrem et germinans lierbam op-
portunam illis, a quibus colitur, aeeipit benedictionem a Deo : 
proferens autem spinas et tribulos, repróba est, et maledicto 
proxima, cuius consummatio in combustionem." (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, febr. 20-án. Midőn a tollat azon őzéi-

ből veszem kezembe, hogy néhány sorban tudósitsam az ér-
dekelteket papnöveldénk benső életéről is : nem hiú ismer-
tetési vágy, vagy talán irói viszketeg vezeti avatlan keze-
met , hanem azon tudat és remény, miszerént a t. olvasókö-
zönség, de általában a buzgó keresztény világ mindég ér-
dekkel kiséri leendő lelkipásztorainak, az egyház ifjú sarjai-
nak neveltetését , s benső életének mozzanatait. — S igy 
azon reményben, hogy a t. olvasóközönségnek kedves dol-
got cselekszem, vagyok bátor főtisztelendő szerkesztő ura t 
igénytelen soraimnak becses lapjábani közlésére fölkérni. 
— Főmagasságu, íiuilag szeretett biboros érsek-atyánk pap-
növeldéje számára, — melynek jóléte és virágzása szivének 
fő óhaja — legbölcsebb, és nem annyira rideg törvényhozói 
hatalomtól, mint inkább páratlanul szerető atyai szivből ere-
dett törvényeket hozott, mely törvények nagy része az igazi 
ajtatosság gyakorlását, és különösen a papi erények meg-
szerzését köti szivünkre. S valahányszor példátlan leereszke-
déssel , hozzá forrón ragaszkodó fiait meglátogatni kegyes-
kedik , mindannyiszor ezekre figyelmeztet, int és atyailag 
kér; s azon megnyugtató reményben távozik körünkből, 
hogy sziveinkbe jó magot vetett el, mely buzgó elöljáróktól 
ápoltatva az óhajtott gyümölcsöt termendi. Mit várhatunk 
már most egyebet oly papnöveldétől, melynek ily forrón 
szerető, atyáskodó főpásztora van, mint minden jót a szoron-
gatott egyháznak, minden jót a hazának ? Azonban áttérek le-
velem tárgyára. Elérkezett a nagy böjti időszak, azon idő, 
mely a buzgó keresztény kebelre egész egyházi évben leg-
több és legszebb gyümölcsöket szokott teremni. Itt a bűn-
bánat és az üdv ideje. Dies poenitentiae, dies salutis. Ezen 

időszak alatt ünnepli az egyház az édes Megváltónak, szere-
tett jegyesének életéből azon szakaszt, midőn végetlen sze-
retete határt nem ismerve , képes volt a legvégsőkre , képes 
volt a legkinosabb, leggyalázatosb szenvedések után legirtó-
zatosb halálra, csakhogy az annyira kedves embert a bün 
igája alól kimentvén, kifolyt drága vére árán az örök életre 
érdemesitse. Gyönyörű, de szomorú szak az egyházi évben, 
mely eszünkbe jut tat ja bűneink nagyságát és súlyos voltát, 
s rút hálátlanságát az emberi nemnek, mely ennyi szeretetet 
közönynyel nézett és néz. Mily kedves idő ez nekünk, kik 
egykor az ő példájára és akaratára szintén tanitói és papjai 
akarunk lenni híveinek; ugyanazon hivatal és tiszt vár 
reánk, mely az ő szent vállait nehezité ; mi is áldozandunk az 
emberi nem bűneiért és szintén az ő sz. testével ; ugyanazt 
ujitandjuk meg méltatlanok, csakhogy vér nélkül. Ily hiva-
talra készülvén , kell hogy a készületi időt hasznosan , üdvö-
sen, és ily hivatalhoz méltólag töltsük el. Miért is minden-
nap ezekről hallunk lelkiigazgatónktól elmélkedéseket. Bár-
mely órában tekintesz a házi kápolna imolyájába (oratorium) 
ott láthatod térdelni a növendékek közül majd egyiket, 
majd másikat, ki édes Üdvözítőjével társalog, és tőle buzgó 
imában kéri a kegyelmet e szent idő üdvös eltöltésére. Min-
den héten egyszer tartatik sz. kereszt-ut nsgos házi-igaz-
gatónk vezetése a la t t , mely, a növelde benső részében föl-
függesztett , az édes Udvözitő szenvedéseit ábrázoló 14 csi-
nos kép előtt történik. Harangszóval adott jelre, mint az an-
gyal intésére, csendben összesereglünk az első állomás előtt, 
mindenkinek szemében és arczán áhítat sugárzik, s lelkében 
az édes Megváltóval képzeli ezen utat bejárhatni Megjelen-
vén körünkben forrón szeretett igazgatónk, ki mint atya liai 
között, egyszerű karing- és stólában térdel a kis sereg közé, 
leborulunk. Mire megzendül a „Stabat mater dolorosa" egész 
a velőkig ható szivrepesztő dallam négyesben. Ennek vé-
geztével elkezdetik a sz. kereszt-uti ajtatosság. Megható lát-
vány, mint térdel az egész növendéksereg, az egyház mind-
megannyi reménybimbaja szeretett elöljáróival az állomások 
előtt, megújítván lelkében az édes Üdvözítő szenvedéseit és 
imádván lélekben az t , ki magát a gyarló emberi testig lea-
lázván az emberi nem megváltásáért kész volt fölfeszittetni. 
Sic Deus dilexit mundum ! E látvány és önvétkeink tudata 
bánat-könyeket csal a szempillákra. De legmeghatóbb az 
utolsó állomásnáli jelenet. — Midőn már minden állomást 
bejártunk, s mindenütt megujitottuk lelkünkben az Üdvözítő 
szenvedéseit, midőn már elkísértük őt a kinos keresztfáig, 
hol utolsó jajjait hallottuk, hol szent lelkét kiadni lá t tuk , el-
kisérjük Öt nyughelyére is, a sziklaüregben kivájt sirboltba, 
hol szent teste téteték nyugalomra. Miután ezen állomásnál 
is elmondtuk : „Adoramus te Christe et benedicimus tibi, 
quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum", megzen-
dül az énekkar gyászdala négyesben, melyben a keserves 
Szyz Anya mély fájdalma hangzik szent fia sirja fölött: 

Nyugodjál már virágom 
Elhervadt remény-ágom ; 
Árva maradt édes anyád, 
A ki gondot viselt reád. 
Jaj ! jaj ! édes Magzatom stb. 

Ezután a kereszt oltára előtt a befejező és hálaimák mon-
datnak el. Ezt követi kedves igazgató-atyánk áldása, mit 
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térdre borulva fogadunk, s kiki visszatér dolgozó szobájába 
lelkében birván oly gyümölcsöt, mely soha sem vész el, arczán 
pedig bizonyos nemét a szomornak, quae poenitentiam sta-
bilem operatur. — Kérünk édes Istenünk , öntsd szivünkbe 
szent malasztodat, hogy kik az angyali üzenet által sz. Fiad-
nak , Krisztus Jézusnak megtestesülését megismertük, az 0 
kínszenvedése és keresztje által a föltámadásnak dicsőségére 
juthassunk. Szent malasztodat kérjük édes Üdvözitőnk, hogy 
kik szenvedésedet méltólag tiszteljük, érdemeiben is részesül-
hessünk. Amen. — Igy tisztelik az egyház nagyreményű fiai, 
a jövendő lelkipásztorok édes Megváltójuk szenvedését. 

Váczy. 

LISSABON. (Vége.) Nincs a kormánynál, nincs a ka-
marában egy férfi sem, kit oly értelemben lehetne katho-
likusnak mondani, mint például 0 Donnel, Donoso és Mon-
talembert ; kath. pártról pedig szó sem lehet , habár politikai 
párt van elég számmal. Gúnyoltatik, nyomatik az egyház, 
gúnyoltatik a sent-szék és a szent-atya, a nélkül hogy egy 
szó hallatná magát , mely az egyház és a szent-szék becsüle-
tét megvédené, vagy az insultatiok ellen tiltakoznék. Van-
nak vallásos férfiak a hazában, de azokat ismeri a kormány, 
távol t a r t j a , minden befolyásból kizárja. Vallada és Sobral 
grófok visszatarthatnák nemzetüket és hazájukat a végső 
sülyedéstől, de ők nem gyakorolnak semmire és senkire be-
folyást, az uralkodó párt csak olasz csatolásokhoz hasonló 
csatolásokban látja Portugalia dicsőségét, nem veszi észre, 
hogy a nemes nemzeti érzelmet elfojtja , s ha az erején fölüli 
izgalmakat folyamatba hozza, a legkisebb rossz érheti , ha 
Portugalia spanyol tartománynyá leend. — Estavas Józsefnek 
emlékszobrot terveznek. Ez szabadkőmives, portugali Ver-
haegen volt, a romai szék ellen mindannyiszor szónokolt, a 
hányszor alkalma volt. Ilyen szenteket tisztelnek Portugal-
ban. — A püspökök válaszát a szent-atya levelére ismerjük. 
Ők illendően mentették magukat. Nem kétkedhetem , hogy 
néhányan a püspökök közül kívántak volna Romába menni, 
de féltek a kormánytól, mivel alig engedte volna meg, hogy 
székeikre visszatérjenek. A szent-atya szeretettel pirongatja 
ezen félénkségért akkor, midőn szükség nyiltan szólani ; de 
mégis e gyengeség egyik ismertető jele vallásos helyzetünk-
nek. Az egyház itt nem szabad, az állam mindenható, min-
dennel rendelkezik ; ehhez a kormány szigorúan megtiltotta 
a papságnak, ne merjen a nép előtt valamit szólani a kor-
mány ellen, s igy az egyház kifosztatása ellenszó nélkül tör-
ténik. A nemzedék ugy van nevelve, hogy ha fölszólalna is a 
papság a kormány ellen, viszhangra nem találna a népnél. 
Teljes szabadsággal, és a legdurvább módon támadhatja meg 
az egyház legszentebb intézményét, s a papság a szószéken 
sem szabad. Azon nem csudálkozunk , hogy nem szabad ; de 
hogy a nyomásnak eme bilincseit oly nyugalommal viseli, 
ezen sajnálkozunk, siralmunk nagyobb mint csudálkozásunk. 
A püspök nem mer körlevelet meneszteni papjaihoz, mielőtt 
a ministernek piacetját meg ne nyerte volna, s a minister 
sokszor hónapokon át heverteti asztalán a püspöki körleve-
let, akkor ereszti ki, mikor már fölösleges, sőt elkobozza, el-
nyomja kijavítja. Ily szabadsággal bir az egyház Portugáliá-
ban , az alkotmány minden biztosítékaival ellátott hazában. 
De eme szabadság a szabadkőmivesek szabadsága, s ez meg-
fejt mindent. — A fiatal királyné környezete legalább di-

cséretes , Souza marquisnek ajtatos neje, az erkölcsös Sob-
ralnak leánya a királyné udvari főhölgye. A Necessidades-
udvar legalább ezen gyöngyöt mutathatja föl a nem-épüle-
tes viszonyokban. 

PARIS , jan. 16-án. A sárga könyv egy okmányt t a r -
talmaz, mely emlitést tesz az angol kormánynak kettős lé-
péséről Romában, hogy a szent-atyát rábírja fővárosának 
odahagyására. Drouyn de Lhuys eziránt dec. 20-ról fölvi-
lágosítást kér De la Tour követtől Romában, habár , mint 
mondja, az egész dolgot nem veheti komolynak. Russell Já -
nosnak Londonból Russell Eduárd volt közlönye Romában. 
Mult évi mart. hónapban, mikor az egész világ a franczia 
őrseregek hazahívásáról regél t , mikor a vörös berezeg, a 
sorozatból kiesett caesar, hires beszédét elszavalta, kiki kö-
zeinek hitte az időt, hogy a szent-atya kényszerítve leend 
fővárosának odahagyására. Ubi fuerit cadaver, illuc congre-
gantur etiam aquilae, a londoni kormány sietett a szent-
atyának Máltát székhelyül, s fejedelmet illető eltartást meg-
ajánlani ; ha pedig Spanyolországba, vagy Triestbe akarna 
menni, megajánlotta hajóját, mely Civitá-vecchiában e czélra 
horgonyoz. De la Tour követ dec. 27-ről tesz tudósitást az 
egészről. Odo Russell, nyári időszakra távozni akarván Ro-
mából, bucsufogadtatáson volt a szent-atyánál. Odo Russell, 
habár az olasz egységesítésnek, és Romának, mint Italia 
fővárosának még a szent-atya előtt is buzgó pártolója, a 
szent-atya előtt mindég különös kegyelemben volt, s van is. 
A szent-atya a küszöbig kisérte, s édes mosolylyal mondá a 
távozónak: „Isten velünk kedves Russellem! ki t ud j a , nem 
leszek e kénytelen egykor önnél keresni menedéket ?" Erre 
Russell Eduárd visszatért, s komolyan kérdé, „valljon fél-e 
a szent-atya, hogy a fővárost el fog kelleni hagynia? s ha ez 
esetben valóban Angolország vendégszeretetét keresné-e ?" 
A szent-atya biztositá az angol ügynököt jó indulatjáról, de, 
habár nem tudja mit hozand a Gondviselés, most nem is 
gondol a távozásra. Russell e barátságos tréfát komolynak 
vette, s Russell János minisztert e tárgyról tudósitá, a mire 
Russell Eduárd azonnal Londonba fölhivatott. — Vissza-
térve Londonból, jegyzéket hozott magával, melyben Russell 
János a fön-emlitett ajánlatot tevé Antonellinek, s a jegy-
zéknek mását az államtitkárnak megajánlotta. Antonelli a 
jegyzéknek mását nem fogadta el , miután a szent-atya nem 
is gondol a r r a , hogy Romát elhagyja. — Antonelli hallga-
tott az egészről, de Odo Russell bőszavu volt, igy jött 
Drouynnak tudomására. Mikor Antonelli már eltemetettnek 
hitte a lépést, karácsonykor Odo Russell ismét egy jegy-
zéket közölt Antonellivel, melyben az angol külügyminiszter 
hosszasan bizonyítgatja, hogy Romának át kell menni az 
olaszok birtokába, s az egységes ország fővárosa lesz nem-
sokára, azért , ha a szent-atya nem is fogadja el most az 
ajánlatot, az angol miniszter hiszi, hogy az ajánlatnak hasz-
nát nemsokára veendi. Ezen jegyzékre Antonelli mit se szólt, 
mit se válaszolt, hanem Russell Eduárd ur lovairól kezdett 
kérdezősködni. — Ezeket írja De la Tour Drouyn urnák. 
Drouyn dicséri Antonellinek viseletét, s reményét fejezi ki, 
hogy ezen esetben, ha a szent-atya fővárosából kényszerít-
tetnék távozni, Francziaországnak vendégszeretetét keresné, 
a mire a franczia kormány ő szentségét meg is kérné. — 
E két hajótörés nem volt elég a megkeményedett szivekre 
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Londonban. A Garibaldi tüntetések ellen erélyesen tiltako-
zott a franczia kormány, hogy valamint Garibaldinak fenye-
getéseitől meg nem ijed, ugy az angol nyomásnak se enged. 
De Russell ezt nem akarta érteni, ő a harmadik csapást 
kereste, a párisi udvarnál lépést tet t az őrsereg hazahívá-
sára. I t t Cowley volt a bűnbak. A sárga könyv Drouyn de 
Lhuysnak egy sürgönyét hozza , melyet a császári miniszter 
nov. 25-ről Compiegneből Cadore-liez Londonba küldött. 
I t t adjuk a sürgönyt egész terjedelmében, mivel az angol 
kormány liütelen eljárását, és a párisinak határozatjait Roma 
körül fölnyitja : „Uram ! A folyó tárgyak halmaza által min-
den figyelmem igénybe vétetvén, kénytelen voltam elnapolni, 
mit Cowley lord előttem fölolvasott közléséről a császár 
londoni követségének kell tudtul adni a romai kérdés tár-
gyában Tudom, hogy az itt székelő angol követ tudósitotta 
saját kormányát az általam válaszoltakról, mindazonáltal 
hasznosnak találtam azokat jelen levelem tárgyává venni. 
Az angol kormány közlése october 31-ikéről szól. Russell 
lord mentegetéssel kezdi, mintha határozatjainkra valami 
nyomást akarna gyakorolni, s lépését csak őszinte közlésnek 
akarja vétetni. Megvall ja , hogy a nemzetközi jognak, mely 
szerént minden egyes nemzet saját sorsának a legilletéke-
sebb birája, kivételeket szenved; azt is val l ja , hogy a romai 
őrsereg hazahívásának megjött az ideje. Dicséri a magas 
nézeteket, melyeknek ihletéből a császár kiengesztelni tö-
rekszik a pápát Italiával, de ő nem osztja a császár remé-
nyei t , s ugy találja, hogy a romai kérdésnek legméltányo-
sabb megoldása az lenne, ha Roma romaiakra hagyatik. 
Miután Cowley e sürgönyt előttem elolvasá, nyilvánitotta, 
miszerént föl van hatalmazva annak mását kezemben hagyni; 
de én nem tartottam kötelességnek ez ajánlatot elfogadni, 
mely által azt mutattam volna , hogy e kérdés körül rendes 
tárgyalásba bocsátkozni akarok. „En biztosan tudom a csá-
szárnak akarat já t , azt mondám az angol követnek, nincs 
szükségem , hogy e tárgyban a császár parancsolatját újra 
kikérjem. A császár május 20-áról kelt levelében kitűzte az 
Ösvényt, melyen kormánya haladjon. Én magam azért léptem 
a külügyek vezetésére, hogy az emiitett okmányban kifejtett 
nézeteket érvényre emeljem. Számomra elég, ha ezekre 
visszaemlékszem , és ha azokat az angol kormány nézeteivel 
összehasonlítom, azonnal észreveszem , mily távol áll a csá-
szár kormánya az angol kormány nézeteitől a romai kérdés-
ben. Kérdezem tovább, valljon vannak-e az angol kormány-
nak fontos okai, a nézetek ezen elütését most nyilvánítani, 
s azt ellenünk e téren érvényesíteni? Mi Romában vagyunk, 
hogy fegyvereinkkel védjük a szent-atya személyét és ha-
talmát. Ezt a császárság előtti kormány reánk ruházta , és 
pedig oly érdekek sulyjával, melyekről most vitatkozni fö-
lösleges volna. Romát megszállva ta r tva , ép ugy mint sere-
geinket oda küldve azon szükségnek engedtünk, melyet 
megelőzni, mely alól magunkat kivonni, nincs hatalmunk-
ban. Az angol királynénak kormánya nem érdekeltetik a ro-
mai kérdésben, mint mi, őt más indok nem vezetheti ebben, 
mint hogy ő is együtt legyen annak végeldöntésében. Az 
angol kormány mindég igy fogta föl e tárgyat , a mint ezt 
azon kormány és a köztársaság közötti levelezések tanúsít-
ják. Palmerston lord, akkorán állami titkár a külügyeknél, 
fölismerte a kivételes helyzetet, melyben Francziaország 

van a szent-atya i ránt , ugy szinte a különös kötelezettséget 
is, mely ama helyzetből születik. Ezt Beaumont Gusztávval 
tartott értekezletében találom, midőn 1848-ban először t é -
tetett a kérdés seregek küldéséről Romába. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„DAS REICH GOTTES IN DER GRÖSZE DER SEN-

DUNG UND DEM ZERFALL DER W E L T H E R R -
SCHAFTEN." (Folyt.) 

Mig ekkép a philoSophiai történelem hazugság és 
eltorzitás le t t , czélja pedig csalás és megrontás: a kath. 
szempontból fölfogott történelem ecsetelése Isten müveinek 
az emberiségben, egyszersmind pedig rajzolása az ember 
müveinek is , melyeket ez szabadságának körében visz vég-
hez ; közreműködése az eseményeknek, melyek Istennek a 
birodalmak és nemzetek körüli szándékát nyilatkoztatják ki 
és megmutatják , mint járul azoknak mindegyike öntudatla-
nul is teljesüléséhez Isten azon végzeteinek, melyek népét 
és Krisztus egyházát illetik. Ezen szempontból tekintvén a 
történelmet szép és nagyszerű az ! Az égből szállva le a vi-
lág bölcsőjét érinti , ott van a teremtésnél, látja Istennek 
közlekedését teremtményével, hogy ezt oktassa; fölfogja az 
ima első hangjai t , melyek örömteljes érzületből vagy szere-
tet-fohászokból emelkednek az éghez. Es hogy ha azon fáj-
dalmas nyögés titka után kérdezősködik, mely az öröm és 
kéj zaját fölváltá, elmondja a bünt és annak büntetését ; el 
az ember bukását és ennek következtében az egész termé-
szet megváltozását. Az isteni bölcseség mennyei sugarától 
ekkép megvilágosíttatván ritkul előtte az eseményeket lep-
lező fátyol, és bármely pontra vettessék az idők végtelensé-
gében , e mennyei fény világításánál könnyen tájékozhatja 
magát. Az emberi nemet tekinteni, mint az teremtője kezéből 
kijött , vezérlete alatt az egész földön elterjedett , és külön-
féle társadalomba alakult; nemzetekre való csoportulását 
szemlélni, ott lenni a birodalmak keletkezténél, emelkedé-
sük- és bukásuknál ; kikutatni Istennek végczélját az álla-
mok képzésében és a reájuk bizott küldetésben; a nemzedé-
kek lépéseit megszámlálni aszázadokban ; a birodalmak emel-
kedésében és bukásában az erénynek jutalmát vagy a bűn-
nek büntetését föltüntetni : ez végczélja és bölcselete a törté-
nelemnek; ez a czél, melyet keresnie kell a keresztény tör-
ténetirónak a világ minden változásai- és eseményeiben, 
minthogy neki kötelessége az emberi történet évkönyveinek 
tanulmányozását Isten dicsőségére irányozni, forditani. 

Ily eszmék fejtegetése közt fölhozza szerző mindazon 
kedvező nyilatkozatokat, melyek müvét illetőleg tétettek a 
főpásztorok s tudósok részéről, ekkép is akarván ajánlani a 
munkát , mely tárgyánál fogva már elegendő vonzerővel bir-
hat minden igazságszeretőre nézve. Közelebb érintendő 
müve tárgyát azon tételt állitja föl , hogy „az erkölcs emeli 
föl a népeket" . mire nézve jelszóul választja a példabeszé-
det: „lustitia elevat gentem." l logy tételét jól élére állítsa, 
egy oldalpillanatot vet a materlalismusra, mint mely tagadja 
az erény befolyását az államok fölvirágzására, és e tekintetben 
mondja: Ezen elv szerént tekintve az emberiséget, mely oly 
nemes isteni eredetére nézve, oly érdekes gondoskodása ál-
tal annak, ki örök rendeltetését igazgat ja , és mely oly ma-
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gasztos végczéljának szempontjából : az nem egyéb mint oly 
hajó, mely megfosztva kormányosától, elhagyatottan úszik a 
világtengeren, és melynek személyzete föllázadva folytonos 
harezban emészti föl magát. A materialisticus történetírók 
kezeiben a történelem hasonló lőn azon tájképhez , mely az 
előtt teljes pompában mosolygott, de most meg van fosztva 
virágjaitól, zöldjétől, mely díszét képezé. Ezen igéző tenyé-
szet helyett, melyben a történelem kertje pompázott, száraz 
tényeket, kiaszott elbeszéléseket, és oly szempontokat adtak, 
melyek a földi látkörön tul nem terjednek. A materialismus 
elve szerént az államok csak a föld végett születtek ; emel-
kedésüknek is csak földi alap adatott , merőben földi forrá-
sok tűzettek ki, és csak az ipar tétetett egyetleni talajukul. Ily 
elvnél nem csuda, ha a nemzetek és népek nem csak kies 
nek minden providentialis küldetésből, hanem ha máshová 
tolatik emelkedésük zenithje is, és nagyságuk másban he-
lyeztetik , mint a miben tulajdonképen állott a mindenséget 
kormányzó, és a világeseményekben nyilatkozó isteni bölcse-
ség szerént. Ily történetírók nem fogván föl, vagy nem akar-
ván fölfogni, hogy az erkölcs sülyedésével a nemzetek lét-
eleme szárad ki, és hogy a bűnök legfőbb okai a népek bu-
kásának , különösen az idegen népek berohanásait nem ké-
pesek kellőleg méltányolni. Ők mindég azon hiedelemben 
maradnak, hogy a nép, melynek bünmértéke már megtelett, 
ily berohanás nélkül, még sokáig , igen sokáig fönmaradha-
tott volna; holott az előbb-utóbb saját bűnei alatt is összeros-
kadt volna, és a beütő idegen népfaj csak eszköze, csak vég-
rehajtója annak, ki mondá: Akaratom nélkül egy hajszál 
sem esik le fejetekről. (Folyt, köv.) lk. 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 27-én. S z a n i s z l ó Ferencz, nagyváradi 

püspök ő nmlga a várad-olaszi kisdedovoda tanitójának évi 
fizetését 100 írttal méltóztatott javitani. 

— A kalocsa-főmegyei, ez évre megjelent névkönyvből 
a következő adatokat vonjuk ki : A metropolitai tartomány-
hoz tartozik 4 suffraganeus püspök ; valóságos kanonokság 
van 10; tiszteletbeli 8; főesperesség 3 ; esperesi kerület 10; 
plébánia 105; ezek közül az érseki kegyurasághoz tartozik 
12; a pénzügyi-igazgatósághoz 44; gr. Zichy-Ferraris Bó-
dog 8 , Szabadka városa 6 plébániának a kegyura ; káplán van 
74; növendékpap 45; az egész papság száma 269. Latin 
szertart. hivő van 423,921 ; görög szertartású 8415; áldozó 
297,574: tanuló 44,630; az összes lélekszám : 667,017. Ör-
mény is van 35, és egy plébániában az isteni-tisztelet ör-
mény-nyelven tartatik. 

— A zircz-cziszterczi ft. rendnek névkönyve szerént a 
szerzetben van 41 áldozár, s egy fogadalmas növendékpap; 
ezek közül tanitással foglalkozik 23, lelkészkedik 12. Hittan-
hallgató növendék van 16 ; gymnasista 8 ; ujoncz 9. Az egye-
sült apátságok valamint a szerzet alatt álló tanodák törté-
nete röviden de ékes nyelven leirva szintén érdekessé te-
szi a kis füzetet. 

— A „Mainzer Anzeiger", mely egy pár hétig mindég 
aljas botrányokról regélt, melyek egy ottani jámbor házban 
történtek volna, most egyszerre visszavonja mint alaptala-
nokat az általa terjesztett liireket ; de ezt sem becsületér-
zetből teszi, hanem félelemből, mert rágalmaiért bünváddal 
fenyegettetett. — A ki a kath. egyház intézményeit gyalázni 

tudja, már irónak véli magát, és mindég talál emberekre, kik 
dúsan fizetik őt hírneves szerkesztőségükben, mely nem egyéb 
mint rágalomgyár a kath. egyház és ennek szolgái ellen. 

— Tyrolban megfordulnak már bizonyos vallású háza-
lók , kik az ottani püspökök és papság legyalázásával kezdik 
missiojukat; az ő szellemük szerénti lapokat kínálgatnak, és 
tolnak föl ajándokul ; csábításukat azzal fűszerezik, hogy kér-
dezősködnek, ha valljon a papság nem tiltja-e a mulatságo-
ka t? nem korlátozza-e őket ártatlan kedvtöltéseikben? mond-
ják , mennyi pénzt, az ipar mily virágzását várhatnák, ha 
gazdag (prot.) urak telepedhetnének meg bérczeik közt. Egy-
kettő ily csabitó közül azonban már futásban keresett mene-
déket. Mily sötétlelkü, pápista üldözés ez ! 

— Az olasz parlament által a politikai bűnösök meg-
vizsgálására rendelt bizottmány bevallja, hogy a 7000 
közül, kik mint brigantik végeztettek ki , legalább 1000-en 
egészen ártatlanok. A többi 6000 kisebb vagy nagyobb gya-
nú miatt fosztatott meg életétől; 30,000-en pedig nyilt csa-
tában vesztek el ; melyik kormányt lehet két év alatt elkö-
vetett ily mészárlásról vádolni ? 

— Folyó évi jan. 6-án a birminghami püspök Ulla-
thorn, 8-ik Henrik korától fogva először vitt véghez apácza-
beöltöztetést; három előkelő hölgy lépett mint ujoncz az ir-
galmas-nénikék ottani intézetébe. 

— Hát a ,P. H.' három csillagos újdondásza a mult 
szerdai számban mit ért a „középkori setétség" alat t? A 
szellemi setétséget-e, vagy a gázlámpák hiányát? 

— A mainzi német-katholikusok meg levén czáfolva az 
apáczák ellen szórt rágalmaikra nézve most a mainzi plé-
bánia-iskolákat támadják meg mint haszontalanokat, miért 
is oly iskolák alapitását indítványozzák , melyekben minden 
vallásbeli tanuló nyerjen oktatást, a hittauitás pedig egészen 
elmaradjon. Ezen czélból aláirást gyűjtenek egy fölterjeszt-
vényhez, mely az államminiszteriumhoz fogna intéztetni. 
Sok helyütt már kierőszakolták az aláirást, vagy a vigyázat-
lanokat az által nyerték meg, mintha a plebania-iskolák ér-
dekében történnék az aláirás. 

— Mult évi december 23-án mult ki töredelmes és épü-
letes halállal Dr. Azeglio Robert marquis, azon férfiú, ki 
1848-tól fogva kiváló szerepet játszott az olasz forradalom-
ban. Ifjabb testvére, a mult őszszel elhunyt Taparelli jezsuita 
a tya , a „Civilta Cattolica"-nak egyik szerkesztője, halálos 
ágyán irt neki és kérte őt , békülne ki az egyházzal; ezen 
pillanattól fogva nagy változás történt a marquisban ; beteg-
ségében pedig teljesen belátván ballépéseit, papot hivatott, 
és kiengesztelődötten ment az örök biró elébe. 

— A bécsi theologiai kar tudori collegiuma a mult hó 
végével ülést tartott a prot. theologiai karnak a bécsi egye-
tembe való fölvétele ügyében, és — e g y h a n g ú l a g az 
incorporatio ellen nyilatkozott. Elhatározta egyszersmind, 
határozatát okadatolva az egyetemi consistoriumnak benyúj-
tani, melynek ha nagyobb része az incorporatio mellett nyi-
latkoznék , a kisebbség votumát a legfölsőbb helyen is alá 
fogja terjeszteni. Egyszersmind egy emlékirat is közzé fog 
tétetni, melyben előadatnak a bekeblezés ellen harczoló okok, 
hogy igy a közönség is kellő fölvilágosítást nyerjen ezen 
ügyben. 

K Ö N Y V H I R D E T É S . 

S z e p e s i Imre, kegyesrendi tanár „Ahitat gyakorla-
tai imák és énekekben a romai kath. ifjúság épülésére" czi-
mü imakönyvének harmadik kiadása elhagyta a sajtót. Ara 
bőrkötésben arany metszettel 1 fr. 80 kr ; márványozott met-
szettel 1 frt. 50 kr ; félbőrkötésben 1 frt. 20 kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos F0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Három ország, három nemzet kormánya s tör-
vényhozó testülete nyilatkozott mult hónapban a ro-
mai kérdésről, a nélkül, hogy a mult idő derűt , a 
jelen megállapodást, a jövő megoldási pontot nyert, 
vagy lelt volna. „Hátra nem mehetünk, előre nem 
léphetünk, e helyen nem maradhatunk ; mit tegyünk ? 
Legyünk, a mint vagyunk." Azt tud juk , hogy az 
amerikai Egyesült-államok testvérharczban egymást 
emésztik, s e kimerültség mellett Anglia, Irlandban 
s Lancashire vidékein saját népének ezreit éhhalál-
ban nyugodtan nézi, jelen nyomorát pamutültetvé-
nyeinek jövő virágzásán Indiában elfelejti; azt tud-
j u k , hogy Juarez Mexicoban csordaként hajtja ki 
azon városok lakosait, hová a francziák vonulnak, s 
ezért az európai conspiratio neki Jules-Favre kezeiből 
babérokat oszt ki; tudjuk, hogy a porosz király, a 
szabadkőmivesek egykoron nagy-mestere, a páholyok 
nagy-németországi törekvéseivel, egykori testvé-
reivel harczot viv, s a pétervári udvarral a 11011-
interventio elve ellen interventiora szövetkezik, hogy 
annak a föllázadt lengyelek ellen a varsói her-
czegségben segélyezője lehessen ; tudjuk, hogy a ke-
leti kérdésnek tüznyilásai Valachiában s Serviában 
lehetőleg dugaszoltatnak, s az üresnek nézett görög 
koronára a disponibilis királyfiak közül egy se vállal-
kozik; tudjuk, hogy a co-gongi összeesküvés Cochin-
chinában a franczia őrcsapatokat megtizedelte; vár-
hat juk, hogy a mennyei birodalom if jú ura az euró-
pai seregek segélyével déli palotáját ' ) visszakapja; 
ezt tudjuk, azt tudjuk , de mily lépés történik Euró-
pának három éven át égető kérdésében? azt nem 
tudjuk. A fórradalom végleteitől rettegnek, a jogra, 
az igazságra keblükben elég erőt nem rejtenek, a 
kötelek pattognak, a kerekek szétomlanak, a szekér 
nem mehet tovább. Kiki megoldást kiván, szabadu-

<•) Pe = éjszak, Peking, Nan = dél, Nanking. 

lást keres, — a forradalom ugy mint a jog embere, — 
saját elve szerént. Egyik nem talál uta t , másik nem 
talál módot, — annak van anyagi fegyvere, de nincs 
szellemi ereje; ennek lelkismerete törhetlen, igazság-
érzete dönthetlen, de vas fegyver ellen nincsen vas 
fegyvere, mig egy láthatlan kéz közbe nem vág, a 
földi bölcseség pirul és elvonul, szemközt áll mind-
kettő, nem hogy egymást legyőzze, hanem hogy 
egymást győzni ne engedje. 

A párisi, a londoni, a madridi tárgyalások ezt 
öntik a lisztes ládába. Turinban Romáról hallgatnak; 
hogy róla senki se szóljon, szorgosan ügyködnek, 
a három év alatt tett két milliárd lira adóssághoz a 
harmadik milliárdot csinálják, a proscriptiokhoz a 
confiscatiokat csatolják, a 12 századon át meggyúj-
tott, a szegénységre tett alapítványokat kobozzák ; 2) 
gyilkolva vér t , vesztegetve pénzt tékozolnak, mind 
ez a 19-ik században, a forradalmi s államgazdászati 
boldogitások korszakában, —• — még is egyedül a 
szent-szék az, melynek amnestiát s reformokat java-
solnak. 

Eme veszteglést a romai kérdésben üdvözöljük 
mint eszközt, nem mint czélt. Három évnek élemé-
nyei az igazságról minden elmét meggyőzhettek, 
mely észlelni tud és szeret. Nekünk észlelésre, ehez 
időre van szükségünk; s az isteni irgalom a téve-
dettek javára időt enged. Részünkön nincs vad erő, 
de van igazság, van jog , van Isten, van a mindég 
diadalmas Immaculata, azért ügyünket ellenségeink 
is diadalra segitik. Diligentibus Deum omnia coope-
rantur in bonum. Mi a közvéleményt szabályul nem 
keressük, nem fogadjuk, hanem az igazságot visszük 
az elmékbe, nem azért, hogy a terjedt vélemény ál-
tal győzzünk, hanem hogy az elméket a tévelytől 
szabaditsuk. Nincs földi támaszunk, még is diadalra 

' ) Minghetti miniszter jan. 29-én a követek házában. 
„L'Italie seconde elles-même l'apaisement des craintes, après 
les avoir fait naître. A Turin on ne parle plus de Rome." A 
franczia senatusnak föliratja. Monde 30 sz. jan 31. 1863. 

2) Minghetti pénzügyér febr. 14-én a 700,000,000 föl-
veendő kölcsönben. 
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készülünk. Levavi oculos in montes, unde veniet 
auxilium mihi. Kinek van földi eszköze, s igénybe 
nem veszi, az Istent kisérti, — — veszélyes oh! 
mig ember él Istent kisérteni ; de a teljes el-
hagyatottságban az Istenhez nem fordulni, istentelen 
ség. Szent-atyánkat a fenyegetés nem rettenti , az 
erőszak meg nem töri, földi hatalmak segélye, habár 
most egész Europa az ő lábainál fekszik, nem kecsegteti. 
A leik ismeret rettenthetlensége mindenen győzött, s 
mindég győzni fog, mit ma vesztett, holnap százas 
nyereséggel visszakapja. A szellemi hatalom megtö-
rése, a lelkismeret elfojtása volt a forradalmi con-
spirationak czélja; sokat, sokat rontott, czélt nem ért, 
sőt, hogy a szellemi hatalom s a lelkismeret ereje 
szédítő magasságában föltűnjék, alkalmat nyújtott. 

Parisban a szent-atyát többé nem vádolják ; a 
senatusban a vörös herczeg hallgat; Pietri , az ud-
varonczok ritka példánya, nem szól; május 17-én a 
követválasztások lesznek, a szent-atyát vádolni nem 
korszerű, kegyeinek kincseivel dicsekedni igen czél-
szerü, rokonszenvét birhatni erő és hatalom. Billiet, 
Bonald, Matthieu, a chambéry-i, lyoni s besançoni 
érsek, s bibornok az ülésekre meg nem jelen, Gousset 
s Donnet bibornok jelen van, de hallgat; Thouvenel 
akkor beszél La Guérronière ellen, midőn ez a sena-
tusban nincs, más nap Guérronière szól a volt kül-
ügyéi" ellen, mikor ez távol van; Billault mindég az 
ülés végén jön be, s mintha csak üzenetből tudná, mi 
történt, szól röviden: „Hasztalan a sok beszéd; ne 
vesztegessük az időt; Romában ,non possumus', Tu-
rinban ,11011 possumus'; a múltra nézve máskép nem 
tehettünk, most előre nem mehetünk, a császár a vita 
pontján megállapodva várni fog; szavazzuk meg a 
föliratot, a mint van." Thouvenel, Pietri , Bonjean, a 
pápai fejedelemség ellenségei, a két bibornok kai, 
Gemeau s La Roche-jaquelein úrral szavaznak; egy kék 
golyó van a fölirat ellen, ez a vörös herczegé volt. 
Mennyi titok, mily komolyság a kiosztott szerepek-
ben a franczia nagy államtestületnél ! 

A vörös herczeget jan. 29-én Thouvenel pótolta. 
A császárságnak a török udvarnál iskolázott kül-
ügyére Romát az egyességbeu örök akadálynak, 
Europa láthatárán fekete pontnak, a reformokat, me-
lyekről La Tour oly megelégedéssel irt, elégtelenek-
nek mondta; a turini forradalommal, az öt köztársa-
ságival egy elvet vitatott, megoldásul Romában nép-
szavazatot javasolt Parisban örülnének, ha a nép-

„Je ne peux m'empêcher de considérer comme im-
prudentes les paroles prononcées à cette époque. (A püs-
pökök föliratjáról.) Le grand obstacle est toujours à Rome. 

nek annyi hüség-nyilatkozataival találkoznának, mi-
ként a szent-atya Romában; a császárság csak tiz 
éves, mégsem engednének fölötte népszavazatot, a 
pápák fejedelemsége 11 százados, s népszavazatra 
akaiják tenni. Rossznak mondták a romai kormány-
zást, mielőtt ismerték volna; ma ez a világ előtt, 
mint abc. nyitva van, nem tanulmányozzák, a hang-
ütő lapok közzé nem teszik, nehogy ama kormány-
zást jónak vallani kényszerüljenek. A kik a pápai 
emlékiratot olvasták, a kormányzást magában jónak 
találták, — ,de, úgymond, a nép nem akar clericalis 
kormányt. ' A szent-szék kormánya nem lehet jó , ez 
a végzés, mely ellen nincs igazság, nincs fölebbvitel. 
Meg akarják ölni, veszett nevét költik. A forradalmi 
és a szabadelvű táborban kiadatott a jelszó: 1) hogy 
a legitim fejedelem népét soha nem teheti boldoggá, 
habár a szellemi és anyagi jólétnek minden forrásait 
megnyit ja; tőle félni, ellene bizalmatlankodni kell; 
2) hogy a nép legitim fejedelmét nem szeretheti, ha 
szereti, eszeveszett, bárdolatlan, melyet annexio által 
kell művelni; 3) hogy a népnek joga van, több szá-
zados fejedelmét s kormányát földúlni, elűzni ; 4) hogy 
csak a forradalom által hatalomra jutott fejedelem 
és kormány sértetlen, a ki a népfölség jogán ez ellen 
mer szólni vagy gondolni, az briganti, kit uton út-
félen agyon kell ütni; 5) hogy egy-két összeesküvő-
nek, mivel a kötéltől külföldre menekült, joga van 
hazáját képviselni, minden küldés, minden fölhatal-
mazás nélkül hazája nevében szólni, határozni, hazá-
ját idegen fejedelemnek ajándékozni, a nemzetnek 
pedig kötelessége sorsát a conspirator kezéből szó-
talanul elfogadni, mivel különben briganti. Ezek 
ellen nincs igazság, nincs vita, nincs kétség, a ki mer 
ellent mondani, az clericalis. Elég havalaki ultra-
montánnak, ha cleriealisnak mondatott, már megczá-
foltatott. Mivel még a világiak közül az örök igaz-
ság, a kötelezettségek, a jogok szentségét védik, me-
lyeknek védelmére a kath. papság hivatva, küldve 
van, azok mind clericalisok. Hajdan a keresztények, 
ma a jog emberei a puszta név miatt üldözésnek tár-
gyai. Ez a válasz Thouvenelnek a Dardanellákon 
betanult szónoki hadjáratára. „Mi katholikusok va-
gyunk, nem pedig clericalisok, szólt La Roche-jaque-
lein. Az anglicánok védik vallásukat, a muszkák ra-
gaszkodnak saját hitükhez; ki mondta őket e miatt 

Ce point noir , c'est la question romaine, et il est temps de 
l'envisager en face. Quand la situation est devenue si con-
fuse , le meilleur fil conducteur après tout est l'affirmation 
du principe au nom duquel on existe." (A népszavazat, mely-
ből a császárság kikerült) Monde 30 sz. 31. jan. 1863. 
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clericalisoknak? Itt a legtisztább meggyőződések 
gúnyosan fogadtatnak, megvetéssel említtetnek." 
„Clericalis vélemények! kiáltott loi Gremeau tábor-
nok. A kik ezeket megtámadják, a jogot , az igazsá-
got , a rendet támadják meg." 2) Egy szólamot eme-
lünk ki Thouvenel beszédjéből, igazságosak akarván 
lenni múltjára, s ez: „én soha nem voltam azon vé-
leményben, mintha az olaszoknak joguk volna Ro-
mára." 3) Hiszszük; nem volte véleményen, de mégis 
Romát az olasz forradalmi factio kezére akarta ját-
szani. „Mikor a püspökük mondták, igy ir a ,Gazetta 
del popolo', hogy Romára nincs jogunk, ezen meg 
nem ütköztünk; de midőn ezt barátunk és ügyvé-
dünk mondja, a példabeszéd jön eszünkbe: uram 
szabadíts meg barátaimtól, ellenségeim ellen majd 
megvédem magamat." Ha Thouvenel igy szól, 
miután Turinban három éven át kiáltják: ,Roma a 
miénk, ' mit kelljen várni Drouyntól? ,Parisból a 
halál szele fuj felénk,' morog egy olasz lap. 5) 

A képviselők előtt Ollivier s Jules-Favre a kor-
mány olasz politikáját a múltra határozatlannak, je-
lenben tehetetlennek mondá, miként Thouvenel, nép-
szavazatot javasolt. ö) „Dicső volt a pápai fejedelem-
ség, és nagyszerű, mond Favre G-yula. Dicsőségének 
voltak fényes korszakai, az ős korból vannak emlékei, 
melyek neki fönséget s erőt kölcsönöznek. De a pápa 
nem enged, nem engedhet; Victor nem enged, nem 
engedhet. (Amaz a jóból, ez a gonoszból.) Franczia-
ország lehetlenséget kisért, midőn a kettőt egyez-
tetni akarja. Itt az egyesség teljesen lehetetlen." ") 

„Nous sommes catholiques et non pas cléricaux, 
mais nous tenons à notre religion comme les anglicans, 
comme les protestants, comme les schismatique tiennent à 
leurs religion , sans que pour cela on les appelle cléricaux. 
Ce n'est qu'en France que les convictions les plus re-
spectables sont traitées avec ce dédain et cette ironie." 
Monde, i. h. 

2) „A combattre les opinions que 1' on appelle cléri-
cales, 011 porte atteinte à tout droit, à tout principe de mo-
ralité." Monde i h. 

3) „Sans doute, je n'admets pas , e t j e n'ai jamais ad-
mis pour les italiens le droit de reclamer Rome pour leur 
capitale." Monde i. h. 

' ) Gazzetta del popolo 35 sz. 4. febr. 1863. 
5) „Un solïïo di morte spira da Parigi." Gazzetta di 

Milano. 

®) Febr. 9-én. Monde 41. sz. 11. febr. 1863. 
7) „La souverainté temporelle est une grande institu-

tion ; elle est antique, elle a eu ses temps de splendeur, elle 
a des souvenir qui font sa majesté et sa force : il faut amener 
une transaction entre deux principes, et ces deux principes 
sont irréconciliables. — C'est poursuivre une impossibilité " 
Monde 41. sz. 11. febr. 1863. 

„Romának nagysága, s mindenhatósága abban van, 
hogy soha nem hátrál, szólt Ollivier Emil. Ti erősek 
vagy tok, igy beszél a pápa, én gyenge vagyok; de 
gyengeségem mindenható, mivel ez lelkismeretemre, 
melyet semmi ostrom be nem vehet, támaszkodik, 
én követeléseitekre ,nem'-mel válaszolok. Uraim! E 
látvány szép, én csudálom; sajnálom hogy a pápa 
még nem nagyobb, s hogy az emberiség mozgalmai-
nak élére nem áll." 1) Keller párvonalt húzott Turin 
és Roma között, hogy a mindkettőnek nyújtott pár-
vonalos védelem igazságtalanságát kimutassa. „Van-e 
oly nagy ok, mely minket Romából eltávolítson, 
mint minő azon ok , mely minket ottan tar t? 20,000 
a tömlöczben, 7000 meggyilkolva, a déli tartomány 
90,000 katonasággal megszállva, és mi nemzeti aka-
ratról beszélünk, midőn Italia egységét pártoljuk! 
54 püspök számkivetésben, ez a lelkismereti szabad-
ság; 20,000 a tömlöczben, ez a politikai szabadság; 
a napi sajtó összetörve, a lapok nyomdái szétrom-
bolva, ez a véleményszabadság; rablás, gyilkolás 
minden városban, minden faluban, ez a személy- s 
vagyonbátorság. Ezekről szó sincs Romában, még is 
ott a közigazgatást dicsérjük, itt reformokat sürge-
tünk, minci kettőt egyiránt védjük." -) „Itt elvekről 
van szó, szólt Cassagnac. A fölirat a szent-szék fű"--

° O 
getlenségét elvül kimondja, nem a személy, hanem 
a pápai intézmény függetlenségét. Romát tőlünk 
hiában követelik, mivel Roma nem övék; Romát mi 
oda nem adhatjuk, mivel ez nem miénk." 3) Végre 
szólt Billault, uj indokok helyett , a régieket uj ki-
adásban nyújtotta. „Az olasz függetlenség győzött 
Solferino alatt; ez franczia érdek. A pápaság függet-
lensége a kitűnően kath. Francziaországra nagy ér-
dek, mivel ha vetélytársunknál lakik a pápa, minket 
kimondhatlan zavar fenyeget. A franczia nemzet meg-
kívánja kormányától, hogy társadalmi érdekeit ha-
tályosan megvédje; a vallásos érdekek nem társa-
dalmi érdekek-e? Miután az ország anyagi érdekeit 
védjük, vallásos érdekeit elhanyagoljuk ? Franczia-
ország soha nem ígérte Romát Italiának, neki reá 
soha reményt nem adott; a császár mindég füntartotta 
Romát, bár miként szervezze magát Italia. Franczia-
országnak soha eszében sem volt , Romát magára 
hagyni. A turini kormányra előnyösebbek Turinnak 
csendes utczái, semmint Roma fővárosnak zivatarai. 

' ) LTn tel spectacle, je l 'avoue, est noble, et grand. 
Quant à moi, je l'admire. J e regrette que le Pape ne soit 
pas plus grand encore." Febr. 10-én. Monde i. h. 

2) Monde 42 sz. 12. febr. 1863. 
3) Monde i h. 
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A szent-szék függetlensége a mi legfőbb érdekünk ; szövet-
séges vagy egységes legyen-e Italia, az előttünk másodrendű 
dolog. Legfőbb érdekeinket cosmopolita szabadelvüségnek 
föl nem áldozhatjuk. Ha mi elhagynék Romát, a szent-atya 
Ausztriát fogná liivni, s nem volna jogunk ezt akadályozni. 
Ausztria Italiát összetiporná, hadjáratunk vívmányai elvesz-
nének. Ne nagyítsuk az őrsereg miatti költséget. Nem 25, 
hanem csak 5 milliom frank ez évenként. Legmagasabb ér-
dekünk védelme annyit megérdemel. Italia a dolgokat erő-
szakolhatja, a forradalomba magát bedobhatja; Carlo Al-
berto példa lehet neki, mennyit lehet épiteni a forradalomra. 
Válaszszon Italia szövetségünk és a forradalom (Mazzini) 
között. A császár várn i , az egyességen dolgozni fog." ')• 
Röviden : nem a pápát védjük , nem Italia az , melyet fölse-
gitünk ; hanem egyedül saját hasznunkat vadászszuk Romá-
ban és Turinban. — Ez háború — eszmeért! 

Harsogó tapsokat, s egyhangú szavazatot nyert e szó-
noklat a föliratra. ,,A törvényhozó testület helyesli a császár 
politikáját- Fölséged erős kézben tartja az összeütköző ér-
dekek mérlegét Italiában. Nem szűnt meg védeni a szent-
széket , tisztelettel tanácsokat adott a szent-atyának. Ma-
radjon meg fölséged ezen politikában , mely eddig a lelkek 
szerencsés nyugalmát szülte." 2). .Helyesli a politikát.' Mi 
ennek a neve ? A pápa e mellett kifosztatott, a fejedelmek 
elűzettek, a forradalmi conspiratio egységhez nem jutott ; 
nevezze meg először e politikát a törvényhozó testület, az-
után helyeselje. ,Tanácsokat adott , ' melyeket a pápa lelkis-
merete el nem fogadhatott; ugy ,védte a szent-széket,'hogy 
ez liiveinek szeretet-adományaira szorult; ,a lelkek nyugal-
mát szülte,' mivel Italiában polgárvér folyik, a tet t-párt 
tavaszi hadjáratra gyürkődzik, s mindenik l á t j a , mindenik 
vallja, hogy ezen politikával se előre, se hátra nem lehet 
menni ; ,maradjon meg a császár ezen politika mellett.' A 
senatus is mondá : „az izgalom szűnik , az egyezkedés kor-
szaka nyilik." 3) Nem , nem , — az egyház , a pápaság ismer 
üldöztetési s diadal-korszakot, de az alkudozások korszakát 
nem ismeri. A forradalom nem alkuszik , vagy ha teszi, mi-
ként a tolentinoi békekötésben, álnokul teszi ; a pápa nem 
alkuszik, mivel az igazság, a jog részekre nem osztatik. 

Rejtély a senatus, rejtély a törvényhozó testület szava ; 
elég homályos mindkettő, hogy ne értessék, elég ügyetlenül 
eltakart, sem hogy elrejtődzék. 

Az olasz forradalmi factio a spanyol képviselőházban 
is talált egy pölyhöncz bajnokra Valera Jánosban, ki febr. 
3-án hat követtársaival a kormánytól az egységes Italia el-
ismerését kivánta. ,Vesszenek a gyarmatok, maradjon az elv', 
ez a szabadelvűek hazafiatlan szózata Madridban, s a vilá-
gon mindenütt Serano válasza nyilt , határozott , katholikus 
s hazafias volt. „A prot. Anglia , a szakadár Muszkaország, 
a pogány Törökország elismerte Italiát, mivel Romában egy-
nek sincs különös érdeke. Oly trónt ismerjünk el , mely na-

' ) Monde i. h. 
*) , ,Le Corps-Lugislatif vous approuve de tenir d'mie main fer-

me la balance égale entre les grands intérêts qui s'agitent en Italie. — 

Persévérez Sire dans la même politique." Monde i. h. 
3 ) „L'ère des conflits s 'é lo igne; celle des transactions semble 

approcher." Monde 30. sz. 3L. jan. 1863. 
Uu joven de bastante buena ropa. ,Pensiamcnto espanol.' 

ponta mindinkább inog, oly országot, melyet a pártok dara-
bokra szakitanak? Várjunk, még spanyol érdekek fogják azt 
követelni. Ma nincs hazánkban minister, lenne bár Valera 
ur , ki Italiával diplomatai összeköttetésbe lépne. Ne kese-
ritsük a szent-atya szivét, melyet a keservek eléggé emész-
tenek. A spanyol királyné már nyolcz évig uralkodott, mikor 
Carlo Alberto vele hivatalos viszonyba lépett. Mi még vár-
hatunk , mig az olasz király trónja megszilárdul " — Vá-
rakozik Spanyolország, várakozik Francziaország, a szent-
atyának szava, ,várjuk be az eseményeket', újra fényesen 
igazoltatik. A mai világban első állambölcs a romai szék. 

Palmerston a képviselők házában gunyoros angol nyer-
seséggel, Russell a lordok házában szokott simasággal védte 
a szent-atyának adott ajánlatot, hogy bibornokaival Máltába 
vonuljon, hol reá szabadság, biztonság, és tisztelet várakoz-
nék. „A s z e n t - a y a vendégszeretetünket, igy szólt Russell, 
febr. 5-én m a g a k é r t e , s én természetesnek találom , mi-
vel ha kath. fejedelemnél vonul meg, más kath. fejedelmek 
féltékeny vetélkedéseit fölébresztené. Megvallom , hogy, bár 
mint szeretem Italia függetlenségét, legmélyebb tisztelettel va-
gyok a pápa lelkismeretes érzelmei, s oly sanyarú kisértetek 
között szivfájdalmai iránt. Örülök, hogy ily tisztes embernek 
vigasztaló biztatást nyujhattam. Non obtusa adeo portamus 
pectora Poeni." 

Örömmel fogadjuk a szent-atyának adott tiszteletet egy 
prot. államférfitől, ha őszinte kebelből nyilatkozik; örömmel 
jegyezzük föl Russell ajkairól a vallomást, hogy Román ki-
vül a pápa a kath. hatalmasságok féltékenységeinek, irigy-
kedéseinek akaratlanul is tápot nyújtana, mely miatt az egy-
ház , az állam legtöbbet szenvedne, s Europa zavaraihoz a 
legveszélyesebb, mivel kebleket metsző, sziveket zaklató za-
varokat hozna ; de természetelleninek találjuk, hogy a pápa 
oly nép között lakjék, mely neki ablakai alatt a ,guy faw-
kes'-t já tszaná, egyházi járdalatjain fülébe a ,110 popery'-t 
orditaná. Az olasz forradalmi lapok följajdultak, 2) hogy a 
pápa egy legtürelmetlenebb nemzethez menekülne, semmint 
a kath. (de templomokat rabló, püspököket tömlöczöző) 
olasz nemzet kebelében (melyet a forradalmi factio lenyű-
gözve, a nemzet nevét bitorolja) maradna; Drouyn is meg-
i jedt , La Tourtól e fölött dec. 20-ról kimerítő tudósitást 
kér t , s ha mégis a pápa Romát elhagyná, a franczia nemzet 
követelné, hogy nála keressen menedéket A prot. Anglia, a 
forradalmi I tal ia , a császári Francziaország vetekednek a 
pápának adandó szolgálatban, mikor a szent-atya nem is gon-
dol arra , hogy Romát elhagyja. Ez uj indok , hogy Europa 
csak akkor nyugodt, ha a pápa, mint fejedelem, Romában 
marad. Victor alatt a pápának sem szabadsága , sem becsü-
lete; Napoléon alatt csak fényes fogsága, Britannia tarto-
mányaiban csak szomorú számkivetése van. Ipse autem non 
credebat se eis, eo quod ipse nosset omnes. Schakkhuzásnak 
veszszük az angol kormány eme lépését Napoléon ellen, 
melyben Russell megveretett. A pápa őseinek székhelyén, 
sz. Péter sirján maradand ; de megütközik a jó lélek, ha egy 
hatalmas kormány , mint a londoni, a nyilvános tárgyalások-
nál magánylevelekhez , melyekről Normanbyt letiltották , s 

') „Segmamente hoy nolo. Es possible que Italia vuolve a caer." 
Pensiamento. 

*) Opinione febr. 12. s Diritto febr. 13-ról. Ig63. 
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oly állításokhoz folyamodik, melyek nem igazak. Palmerston 
mondá, hogy Pius 1848-ban Austria ellen hadat üzent, 
mintha nem tudná az 1848. april 29-i „Non semel" allocu-
t iot , mely miatt a forradalmat maga ellen kihivta, mivel a 
hadüzenet „abhorret id omnino a consiliis nostris", mofidá a 
szent-atya. Russell Ede Romában magányzó, mint bármelyik 
kalandos angol; hogyan tétethetnék Russell Ede magány 
levelei a diplomatiai okmányok közé , miután ő nem követ, 
a romai udvarnál nem hitelesített ügynök ? Ez által csak 
Russell Edét Romában lehetetlenné te t ték , s hogy mél-
tatlan eszközökhez is tudnak nyúlni, bemutatták. Anto-
nelli fogja tudni, miképen szóljon a cabinetbe tolakodó 
Russell Edével ezután. A követek sürgönyeinek kezde-
tén mindég följegyeztetik, mi adott reá alkalmat; Russell 
Ede nov. 11. s 25-i leveleiben nem a pápa megkeresését, ha-
nem az angol külügyér oct. 25-i sürgönyét emliti, mely miatt 
az államtitkárnál s a szent-atyánál fogadtatást kért. Russell 
János pedig csak a polgárháborút vette indokul, hogy a pá-
pának székhelyül Máltát fölajánlja. Hogyan mondhatja tehát 
a világ előtt, hogy a pápa maga kérte az angol vendégszere-
t e t e t ? Russel Ede j un 2l - re fogadtatást kér t , ezt csak jul. 
25-ére kapta; hogyan lehet irni, hogy a pápa váratlanul 
Russell Edét magához hivta ? Az igazság ellen ily sértő álli-
tások jöhetnek egy államférfinek szájából ? Vagy talán igaz 
„hogy igazságossággal kormányozni nem lehet?" A királyok 
zarándok utja — az ő temetéseik , ily temetéseknél az angol 
kormány a rendező. I. Napoléont, I. Ottót ő vitte a sirba. 
Mit teend, mily földet választand a szent-atya, nem tudjuk ; 
melyik volna a legczélszeriibb, nem ismerjük ; ezt a veszély 
idején a ,donum sapientiae' és a ,spiritus consilii' kijelelné ; 
mindaddig a fosztogató forradalomnak a forradalmi ,Diritto' 
szavait ismételjük : „Romába nem mehetünk. Az örök város-
nak bronzkapui vannak, bevehetlenek, megingathatlanok. 
Ezeket oltalmazza az ég , védi a hagyomány, a titok fedezi, 
a főangyal őrzi. Mit tehet a diplomatia Roma ellen ? 0 egé-
szen tehetetlen. Mit érnek az alkudozások ? Ezek pigmeus-
erőködések. A vontágyuk golyói töredezve fognak hullani 
ezen fatalis kapuk lábaihoz. I t t csudára van szükség." ') — 
A csuda meg v a n , három éven át t a r t , s Piust Romában, 
egészségben, derült lélekben tar t ja 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZENT-ERZSÉBETH, (pécsim.) febr. 12-én. Falusi 

hit-életünk egyhangúságába üdvös változást hozott egy rit-
kább esemény, mely V a r g a János és G y e n i s Anna itteni 
földmivesek aranymennyegzője volt. Csendes helységünk 
sincs ugyan megfosztva Isten azon kegyelmétől, mely sze-
rént hiveit hosszú élettel áldja meg, és igy házasságuknak 
is eljuthatnak ötvenedik évéhez : mindazáltal aranymennyeg-
zői áldásra, ünnepélyre itt alig emlékezik valaki, még pedig, 
mint kisült, azon téveszme miatt, mintha az ily áldás, és né-
mileg a házassági eskü ilyszerü megujitása után nem sokára 
a halál ragadná el egyik vagy másik, vagy épen mindkét 
hitvestárst. Bármily alaptalan legyen is az ily hiedelem, de 
ha akármely okból megrögzött, csak lassan és fölötte nehezen 
lehet azt kiirtani, mi tán ez alkalommal sikerült. Az illető 

' ) Dirillo 41. sz. 10 febr. — Armonia 3 : sz. febr. 11. 1863. 

lelkész, nt. C s á s z á r Béla hiveinek szivére kivánván hatni 
e kínálkozó alkalommal az ünnepélyt oly jelenettel köté 
egybe , mely csakugyan igen alkalmas volt a lélekre üdvös 
benyomást gyakorolni. Az emiitett hitvestársnak tudnillikuno-
kája adatott össze uj hitvesével, mi elérzekenyitő okul szolgált 
az élemedetteknél is ötven év előtt tett hűségi esküjüket 
megujitani, és ekkép unokájukkal egyszerre mintegy ugyan-
azon kegyelemben részesülni, valamint örvendetes jóslatul 
szolgálni házasságának hosszú, boldog jövőjére. A körülmé-
nyek e szerencsés találkozását az aranymennyegzősök lelki-
pásztora a jelen volthiveknek is tudtára adandó, minekutána 
az unokát megeskedtette, ekkép szólalt meg : „Az anyaszent-
egyház még egy mennyegzőt hirdet, és pedig nem közönsé-
séges, szokott mennyegzőt, hanem ritka, aranymennyegzőt ; 
V a r g a János és G y e n i s Anna, kik 53 év előtt ezen oltár-
nál hűséget esküdtek és megáldattak, mint csak imént uno-
kájuk is megesküdött és áldva lőn, álljanak unokájuk mellé 
mint aranymennyegzősök . veendők ismét az Urnák áldását, 
mely bennük és rajtuk félszázadon túl láthatólag nyugodott, 
és láthatták nem csak fiaiknak fiait, hanem unokáit i s , levén 
termékeny szőllőtő, mint kiknek asztalát 25 élő sarjadék 
környezi íme igy áldatik meg az Istenfélő ember." Fölemli-
té ekkor vallásos, jámbor, békés életüket; rajzolá az érdeme-
meket , melyeket a tisztes aggok különösen gyermekeik és 
unokáik hithű nevelése által szereztek maguknak Isten előtt, 
mire a jelenlevőket is hathatósan buzditá, kivált a házasság 
szentségében most részesült unokát, hogy hasonló jám-
bor élet, és érdem által ő is hosszú, szerencsés házasságra 
igyekezzék érdemesiteni magát. Ezen jelenet és szivből fa-
kadt intelem nem téveszthette üdvös hatását, mely nem csak 
az elérzékenyült sziveknek a szemekbe lopódzott gyöngyeiben 
nyilvánult, hanem azon eredményben is, mely szerént a plé-
bániához tartozó többi aranymennyegzői kort elért hitvesek 
is óhajtják az 50 év előtt nyert áldást megujitani. Ekkép 
működik Isten malasztja a hitélet fölébresztésére oly eszkö-
zök megkedveltetésével is , melyek a nép lelkéhez könnyen 
férhető aggályok miatt azelőtt kártékonyaknak gondoltat-
tak. Isten, ki végtelen irgalmánál fogva együtt engedi nőni 
a tisztabuzával a konkolyt, meghozza a kitépésre alkalmas 
időt, csak szolgái ezt megértsék és használatlanul eltűnni ne 
engedjék ! — 

ROMA, febr. 5-én. Bocsánat, ha egyszerre többet irok, 
mivel sok a tudósitani, sok a javitani való a romai ügyekről tá-
masztottvéleményekre nézve Az állam-titkár kiirta a kölcsönt, 
mely 1864-ik év jan. 1-től számitva 15 év alatt részletekben 
fog törlesztetni. A föltételek kedvezők, miként az 1857-ki 
jul. 27-én kiirt kölcsönnél voltak. S valamint ama kölcsön 
által sikerült már 1858-ben az 1848—49-ki forradalom papir-
pénzeit visszahúzni, a nélkül, hogy a nép csak egy bajoc-
cót vesztett volna; ugy kétségtelen, hogy ezen uj kölcsön is 
kedvesen fog fogadtatni a külföldi piaczokon. A turini kor-
mány 65-öt véve száz gyanánt nem tud kölcsönt kapni , a 
szent-szék pedig, 85—89-re teljesen fedeztetik. A kik mart. 
31-ig aláirnak, azok 85 romai tallért fizetnek, s százról kap-
nak állam kötvényt ; a kik május 30-ig irnak alá , azok 90 
tallért, a kik jul. 31-ig aláirnak , fizetnek 95 tallért. A külföl-
di bankárok, midőn még a teendő kölcsön tárgyaltatott, elő-
re nagy mennyiségre ajánlkoztak. A kölcsönnek legnagyobb 



biztositéka a kölcsönzőnek becsületessége; már pedig a 
szent-széknél a becsületesség legbizonyosabb. Daczára a pie-
monti usurpatióknak, a szent-szék mult dec. 31-én minden 
fizetéseit pontosan teljesitette, miként azt 1858-ban kijelen-
tette. Az ő szava biztos hitelt szül, bir , és lel. Előre láthatni, 
hogy a püspökök, és javakkal biró szerzetes-házak nagy részt 
vesznek a kölcsönben. A francziák, spanyolok, angolok, s 
amerikaiak, bár korlátozva vannak, tőkéiket a romai állam 
kötvényeibe fektették, s már 1857-ben mindnyájan szaporo-
dott tőkét kaptak. Ismerik ezek a romai szék erős szándékát, 
hogy semmi pénzvállalatba nem ereszkedik, melyet el nem 
viselhet, azért vannak oly nagy bizalommal a szent-szék adós-
ságai iránt. — A ,Mediatore' az Indexbe jött ; a turini ,Armo-
nia' egyszerűen közölte, Passaglia felbőszült, s lapjában irta : 
,,inkább a protestánsok között leszek, semmint az Armonia 
szerkesztői között." Ez már világos. Mult évi octoberben a 
szent-szék által mindazok kiközösitetteknek nyilatkoztattak, 
kik a Passaglia-féle föliratott aláirták. Ez uj alkalom, hogy 
a turini kormány az üldözést tovább vigye a püspökök ellen, 
a kik ezen szent-széki rendeletnek érvényt adnak. Az egyhá-
zi javak igazgatósága Bolognában közzé teszi, hogy 1861-ben 
29,000 lirát aclott ki rendkivüli segélyekre. Melyek eme rend-
kivüli segélyek ? A szétüzött szerzetes-férfiaknak és nőknek 
adat tak? Nem. Ezen segély nem volna rendkivüli, hanem ren-
des, miután a fosztogató ministerek kimondták, hogy a kifosz-
tott, s világba űzött szerzetesek évi illetéket fognak kapni. A 
rendkivüli segélyzések a kiközösített, s canonszerént fölfüg-
gesztett papoknak adattak , hogy igy az egyház javaiból az 
egyháznak legkeserüebb ellenségei bűnös árulásaik is jutal-
maztassanak. — Folljamb, nevezetes angol nő , máig sem 
szűnt meg Passagliával közlekedni. A nő Romában lakik, 
háza Odo Russellnek, s az italianissimiknek gyüldéje. — A 
leendő bibornokok névsora megalapitottnak lenni látszik. Pen-
tini, a pápai kamarások decánja ; Bizzarri, a püspökök és szer-
zetesek ügyeire alapitott bíbornoki egyesületnek t i tkára; 
Trevisanato , velenczei patriarcha ; Lastra y Guesta Lajos, 
sevillai érsek; Pitra, a solesmei szent-benedek-rendének per-
jele Francziaországban, eddig a propagandának consultora. 
Mondatik , hogy ezek már félhivatalosan tudósittattak is e 
nagy méltóságról. Ezekhez járulna De Lucca , bécsi nun-
t ius , Guidi, sz. Domonkos rendű szerzetes, s tanár a bécsi 
egyetemnél. — Darboy-ról is szó van; de eddig nem tudni 
semmi bizonyost. A nehézség az , hogy csak ké téves püs-
pök , hogy az egyházellenes lapok mint gallícánt dicsérik, 
hogy Romában nem volt , s magát nem is mentette; hogy a 
püspökök nyilatkozatjához különös laconicus nyilatkozattal 
csatlakozott. Ezen nehézségeket csak én sorolom el, a mint 
értesítve vagyok ; s ezeket egy nyilt pásztori levéllel mind 
elhárítaná. Ezek kineveztetése után csak három bíbornoki 
kalap marad üresen, a melyek közül egyik arra esik, ki 
1858 óta in petto van. Az első bibornokok közül Barberini 
az egyetlen, a ki még XII. Leo alatt lett bibornok, már 37 
éven át bibornok. XVI. Gergelytől van 17 bibornok, 40-et 
IX. Pius díszített föl bíborral. A legöregebbik Tosti , most 
87 éves, a legfiatalabb Milesi bibornok, ki 46 éves. — Izaias-
nak 56-ik fejezetében kárhozat mondatik azon pásztorokra, 
kik hallgatnak. Mily kárhozat esik azokra, kik beszélnek, de 
beszédjeikkel másokat gonoszságra csábítanak? A paviai 

káptalani helyettes ezen bíinben van. Soká nem hittem, hogy 
egy helyettes, a megyének kormányzója papjait a pápa ellen 
izgassa. Szomorú , hogy utoljára mégis igaz , miszerént eme 
helyettes Passagliának föliratját körlevéllel aláírásra aján-
lotta a megyei papságnak. Neki tulajdonithatni, hogy a pap-
ság három ötödrésze a botrányos és szentségtörő föliratot 
aláirta. Éhből láthatjuk, mily gyémánterősségii keblek lehet-
tek azon papok, kik daczára ily kísérteteknek az aláírást 
megtagadták. Mit tevő legyen most a megye, midőn igazgató 
feje , kinek csak joghatósága van, a kiközösittetés által ezen 
joghatóságtól is meg van fosztva? A pápának 1860-ki jan. 
19-ki körlevele, a poenitencziárianak 1862-ki oct. 6-ról adott 
nyilatkozatja világos e pontra nézve, hegy az aláírók a ki-
közösítés alá esnek. — A lombardi megyék is szomorú hely-
zetben vaunak. A milanói székesegyházi káptalannál nagy a 
zavar. A helyettes u r , Caccia püspök hármat kinevezett az 
üres kanonoki székekre, mivel többször volt a kormánytól 
sürgetve. A kormány a canoni kinevezetteket túlságosan be-
csületes papoknak találta, azért őket egyszerűen vissza dob-
ta, s nevezett más hármat, kiket az ő kormányi látcsövén át 
igen becsületeseknek tart, de ezeket Caccia püspök a káp-
talani méltóságra méltatlanoknak találta, a canonszerü fölru-
háztatást megtagadta tőlük. Igy fog a világ látni három ka-
nonokot, kiket az egyház helyett a csendőrség fog a ka-
nonoki székbe beigtatni. Ez a szabad egyház. Igen szabad 
hogy elnyomattassék, hogy gúnyoltassék, hogy nyakára es-
küdt ellenségei, kik ellen a kárhozatot kimondta, tolassanak. 
— A. romai reformokról beszélnek a szent-szék barátjaiés el-
lenségei. Ezek mindent csupa szemfényvesztésnek mondanak, 
azok túlságosan örülnek, hogy a szent-szék már valahára a 
reformok terére lépett. Olvasnák csak az 1857-ben kiadott 
könyvet „Atti del sommo Pontefice Pio IX." czim alatt , 
látnák , hogy mit tett a szent-atya , s hogy ezt nem mostan, 
hanem kormányzatának kezdetétől fogva teszi. 1850 ben ké-
szült el a községi választási rendszer, hanem azonnal jöttek a 
szent-székhez a tartományokból kérések, intések, n e v e g y e 
még foganatba a tervet , mivel csak a mazzini-párt fog általa 
a szent-szék kárára nyerni. A szent-atya mindenről volt tu-
dósítva, s 1857-ki körútja alkalmával a hely színén meggyő-
ződött mindenről. — Sokan túlságos önmegaláztatásnak mond-
ják, a mitől egy kormánynak mindég tartózkodni kell, hogy 
a szent szék a világ előtt föltárta, hogyan megy a kormány-
zás a pápai államokban. Oh a szent-szék mindég nagy gyen-
gédséggel viseltetett a jó hitű eltévedettek iránt, ezek miatt 

1) Mily nagy figyelmetlenség uralkodik némely lapok szerkesztő-
ségénél, következésképen mily liitelt kelljen adni tudósításaiknak, elég 
legyen a ,Függetlcn'-t említeni, 32-ik számában írja: „Msgr. Caccia 
milanói é r s e k vonakodik f ö l s z e n t e l n i három kanonokot." 33, 
számában : , , V milanói szabadelvű clerus fölirata különös fontossággal 
bir e pillanatban, midőn a Caccia b i b o r n o k - é r s e k k e l az újon-
nan kinevezett kanonokok miatti viszály keletkezőben van." Még egy 
szebb példa van a 32-ik számban : , ,A diplomatiai testületnek megkül-
detett a pápai hivatalos évi jelentés. E szerént 11 bibornok-kalap nyer-
hető e l ." Talán árverési hirdetésekhez, vagy kiáltásokhoz szo-
kott a rovatiró, hogy a hivatalos évi jelentést is ily alakban adja. S mi 
ezen ,hivatalos jelentés' ? A szokott folyó évi papi névtár vagyis Sche-
matismus, inelylyel a szent-szék minden köveinek, s ügynöknek is, k* 
Romában lakik, kedveskedik. Ezt,hivatalos évi jelentésnek' nevezi » 
diplomatiai testületnek irányában ! 
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tette, hogy ezeket a csábítók kötelei közül fölszabadítsa. — 
A franczia megyék elsők a Péterfillérben. Az angersi megyé-
ből begyült 360,000 frank ; a nantes-iből 370,000, a renne-
s-iből 260,000 , a lyonibői 800,000 három év alatt. Ezen hi-
vek segélyt hoznak a szűkölködő atyának, de nem felejtkez 
nek el az éhező testvéreikről sem. Azonban az olasz megyék 
is versenyeznek , habár itt a Péterfillért titokban kell tenni, 
mivel a szabadság fölötte nagy. 

BERLIN, jan. 30-án. A titkos társulatok ereje a titok. 
Ők észrevétetni nem akarnak, furakodásaikról keveset be-
szélnek , azért kevesen tud ják , hogy Európában minden na-
gyobb jelentőségű teny ezen negotium perambulans in tene-
bris páholyaiban döntetik el. A fejedelmek rendesen szabad-
kőmivesektől vannak környezve, mivel a páholyok rajta van-
nak, hogy embereik jussanak a fejedelmek tanácsaiba, vagy 
hogy ezek megnyerettessenek tagokul a páholyokba. Innen 
van , hogy a jó lelkű fejedelmek majd titkos , majd nyilt ül-
dözést visznek az egyház ellen. Érdemes volna a kőm Ívesek 
neveit tudni egész Európából. Hány államférfiúi, ki magát 
fölvilágosodott és őszinte katholikusnak mondja, találnánk a 
szabadkőmivesség magas polczain ? De nem birhatván ezen 
politikai seregnek neveit személyenként, van tudósitásunk 
legalább azon sereg daudárairól, ezredeiről, csapatjairól. 
Folyó évre Berlinben adatott ki a szabadkőmivesség egye-
temes kalendáriuma. Tudjuk , hogy Poroszországban a kő-
mivesség az udvar kegyeiben részesül. A mostani király a 
Nagy-Keletnek mestere volt , helyébe a trónörökös lépett, 
ugy hogy e tisztség a porosz trónörökösök számára látszik 
föntartatni. A kőmives névtárból nem tudjuk meg a páholyok 
számát Portugáliában s Italiában Annyi bizonyos hogy Lis-
sabonban s Siciliában van nagy páholy, számtalan segédpá-
holylyal a tartományokban. A siciliai páholynak nagy mes-
tere Garibaldi. Cordova, volt minister Piemontban, nem lát-
szik nagy mesternek lenni, miután ott nincs nagy páholy. A 
többi országokról már részletesebb adatokat találunk. Ugy 
látszik, hogy Italiában a kőmivesség nem honosult meg, mi-
vel a carbonarik befogták az embereket, csak az uj zavarok 
alatt kezdette a kőmivesség a carbonarismus teendőit át-
venni; Verhaegen nagy-mesternek utazása Turinba ép e 
czélra tör tént , hogy az olasz titkos társulatokat az európai 
kőmives családba fölvegye. Francziaországnak Nagy-Keletje 
172 páholyt kormányoz, s a Nagy-tanács 50 páholyt vezet. 
— Belgiumnak brüsseli nagy páholya 60 segédpáholyt igaz-
ga t ; Luxemburgban van nagy páholy 2 segédpáholylyal ; 
Sveiczban egy nagy páholy 24 segédpáholylyal ; Daniában 
egy nagy pálioly 7 segédpáholylyal; Hollandiának egy nagy 
páholya van 68 segédpáholylyal ; Irlandnak egy nagy páholya 
307 segédpáholylyal; Skótiában egy nagy páholy 292 se-
gédpáholylyal, a londoni nagy páholy 1021 segédpáholylyal 
intézkedik. Angolországnak van három nagy páholya Lon-
donban , Edinburgban, Dublinbau ; Sveicznak Lausanneban ; 
Hessen-Casselnek Darmstadtban; Hannovernek a főváros-
ban 21 segéddel a kerületekben; Frankfurtban a nagy pá-
holy 10 segédpáholyon uralkodik ; Bajorországban a bayru-
thi nagy páholy 10 segédpáholyt számlál; a hamburgi nagy 
páholynak van 23 segédpáholya ; Poroszországnak van há-
rom nagy páholya Berlinben: a ,Három golyó' nevü 160, a 
^Germanica' 69. a ,Yorkreal' 34 segédpáholylyal rendelkezik. 

Mindössze a világon van 68 nagypáholy, melyek közül 38 
az Egyesült-Államokban van. A segédpáholyok a nagypá-
holyhoz csatlakoznak, s itt képviselővel birnak, miként min-
den nagypáholynak van képviselője a többi nagy páholyok-
nál. A nagymesterek három évenként értekeznek, ezenkívül 
a hányszor szükséges. Ujságlapjaik : Officine, Revue massoni-
que , Journal des Maçons. 

PARIS. (Vége.) Ugyan igy nyilatkozott Palmerston 
lord Gross báró előtt 1849 lei januárban. S Cécile admirai 
ezt írja a lorddal tartott értekezletről, midőn a seregek kül-
dése már foganatba véte te t t : „A királyné kormánya távol 
van attól , mintha e miatt nyugtalankodnék, sőt minden mó-
don helyesli ; ő hiszi, hogy seregeink jelenléte Romában oly 
visszahatást fog szülni, miként Toscanában történt, és siet-
tetni fogja ama fejetlenségnek végé t , mely Romát piszkolja, 
s egy rendes kormánynak visszaállítását könnyíteni fogja." 
Néhány héttel reá ja , Landowne a lordok házában kimondá, 
hogy az angol kormány habár nem javasolta a romai hadjá-
ra to t , de nem is rosszalta, midőn neki tudomásul adatott. 
Azon év jul. hónapjában én küldettem Londonba , alkalmam 
volt meggyőződni, hogy az angol kormány kezdettől szük-
ségnek elismerte , s hogy Palmerston szavaiból éljek , okos 
vállalkozásnak nyilvánitá a seregek küldetését Romába, s 
hogy Francziaország iránt legbarátságosabb lelkülettel te-
kinti vállalatunk kötelességeit és nehézségeit. Ezt azon leve-
lezések okmányai, melyeket újra fölkerestettem, bizonyítják-
Ezekre nézve kijelentéin az angol követnek : „hogy én öröm-
mel emlékezem azon jó akaratra , melyet az angol kormány 
akkor tanusitott irántunk, s hogy az azóta köztünk levő 
egyességre nem gondolhatok, a nélkül, hogy azon jogra ne 
gondoljak, melylyel most is legalább hasonló jó akaratra szá-
mítunk a romai kérdésben az angol kormánynál." Uram ! A 
franczia kormány smmit sem tett, mivel elárulta volna, mint-
ha a romai megszállásnak nem akarna véget ve tn i , a mikor 
a ránk bizott érdek csorbulása nélkül tehetni fogja. Angolor-
szág sem kivánja őszintébben mint mi, hogy a romai meg-
szállásnak vége hamarább megjöjjön. Ugy is mi fogja a kö-
telesség teljesítésének érzetén kivül jutalmazni, a mit áldoz-
tunk ez ügyben? Mily nyereség várakozik reánk azon be-
csületen kivül, hogy a reánk bizott küldetésnek eleget tet-
tünk? Mily politikai érdek ütközhetnék meg egy politikán, 
melynek egyedüli czélja egyengetni a nehézségeket, melyek 
miatt Romában maradunk, és seregeink jelenlétét szükség-
fölöttivé tenni ? Nem is mulasztottam el megjegyezni az an-
gol követnek, miszerént Russell ur sürgönye nem nyújt ja 
nekünk azon biztosítékokat, melyeket a szent-atyára nézve 
szükségesnek találunk , miután Romát el-hagynánk. Mi ma-
gunk is meghajlunk a be-nem-avatkozás elve előtt; Angol-
ország nézetei ez iránt a mieink is , mi hasonlóan tiszteljük 
a nemzetiség fejedelemségét. A császár kormányának ez az 
eredete, és ere je , s azon fejedelem, ki oly nemesen karolta 
föl a félsziget függetlenségét, nem jöhet gyanúba, mintha 
Italiának némely pontjain félre ismerné az olasz nép jogait. 
De a dolgok állapota, melyről itt van szó. nem hasonlít a töb-
bihez , s a nemzetközi jognak közönséges szabályai itt nem 
alkalmazhatók. És lia a mi állásunk minden tekintetben ki-
vételes , a pápáé sem kevesbbé az az ő alattvalóira nézve. 
Még a tekintély saját bûvereje által tartotta fön magát, a 



^ 144 h  

szent-széknek katonai ereje elégséges volt a béke föntartá-
sára a pápai államokban ; de ma a szent-szék azon sorsban 
részesült, mely más kormányokra is várakozik, s nincs oly 
helyzetben, mint a többi kormányok, hogy magát katonai 
erővel védje a fenyegető veszélyek ellen, s ehhez többet szen-
vedett a többinél. A gyengeség ezen okaihoz járultak még 
az Italia érdekeinek harczaiból kinőtt balesetek, s igy a 
szent-atya kormánya ma fegyvertelenebb mint bár mikor. Ha 
a romaiak hasonló esetben határozatra fölszólitatnának ezen 
kormány fölött, a kisérlet nem történnék oly viszonyok kö-
zött, hogy ezen határozat őszinteségéről meggyőződhetnénk, 
s könnyű előre látni, mily eredménye lenne ezen kisérletnek. 
A hosszú válságoknak ily végzetét lehetne-e föloldásul tekin-
teni? Nem volna e ez uj nehézségeknek szülője nem csak 
Italiára, de minden kormányra? Már 14 éve a romai kérdés 
nálunk a lelkismeretek aggálya. Angolországot csak egyszer 
izgatta e kérdés, s az angol kormány ezen egy izgalomból 
láthatja azon zavart, melyet e kérdés idézne elő az egész 
világon, ha az ugy meg nem oldatik, hogy az egyházi kor-
mánynak függetlensége és nyugalma legyen. Lehet-e mon-
dani , hogy a romaiak helyzete a nagy érdekek között, me-
lyekhez az ő sorsuk is csatolva van, jólelkű figyelmet nem 
érdemel? Mi távol vagyunk e gondolattól, az angol kormány 
ezt jól tudja. A császár kormányának szakadatlan törekvése, 
hogy a romai nép közigazgatási javitásokat kapjon, tanús-
kodik , miszerént mi, valamint a szent-atya ugy népe iránt 
mindég jó indulattal voltunk. Igaz , ezen javítások halasztat-
nak ; de eziránt Roma nem áll egyedül , hol az ily javítások 
elnapolást szenvednek. Vannak bizonyára vidékek, hol a 
népnek szenvedései nagyobbak, s a keresztény hatalmak ro-
konszenvét inkább ingénybe veszik. (Nápoly.) Ily helyzetben 
a nagy udvarok aggályaihoz csatlakozva, nem gondolt-e az 
angol kormány arra , hogy a nyomást gyakorolni törekvő 
szándék mindég alá legyen rendelve az európai rend maga-
sabb szükségeinek és a közbékének ? Mondám tovább, hogy 
nincs szándékomban az angol kormánynak szemrehányáso-
kat tenni, mi tőle csak egyet kérünk ; vegye számba helyze-
tünket , midőn mi is hasonló nézetekre hivatkozunk. Minek 
kezdene a két kormány egymás között a romai kérdésről fe-
leselést? Minek keresne hasztalan vitát , melynek más ered-
ménye nein volna, semmint a két kormány meghasonlását a 
világ elé hozni, miután a földgömb minden pontjain oly nagy 
érdekek a két kormány egymás közötti viszonyainak teljes 
öszliangzását követeli. 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 3-án. Eperjes városa G a g a n e c z József 

g. k. püspök ő mlgát a város ügyei körül szerzett érdemeinek 
elismeréseid tiszteletbeli polgárnak választotta, és az illető 
oklevelet fényes küldöttség által febr. 22-én nyújtotta át. 

— N a g e l és V i s c h á n budai könyvkereskedők a 
magyar főpásztorok arczképcsarnokának kiadására vállal-
koztak, és az első képcsoportozat már jó ideje meg is jelent. 
Habár minden egyes arczkép tán nem sikerült is teljesen, 
de a tisztelet, melyből e vallalat származott, megérdemli, 
hogy különösen az egyháziak megszerezzék arczképét azok-

nak, kik napjainkban oly híven töltik be a jó pásztor buz-
galmi szintúgy mint jótékonysági kötelmét. Ara mindkét mü-
lapnak 5 frt. 

— A tyroli országgyűlés a protestáns kérdésben elfo-
gadta a herczeg-püspök indítványát, mely a következőkben 
áll: 1. hogy Tyrolban ne alakulhasson katholikus község; 
2. a protestánsoknak csak magán-vallásgyakorlat engedtetik 
meg ; 3) a prot. imaház Meranban csak magán-imolya ma-
rad; 4) Tyrolban protestáns csak esetről esetre kieszköz-
lendő tartományi törvény által szerezhet magának ingatlan 
vagyont. Az indítvány tárgyalásával megbízott választmány-
nak elnöke Dr H a s z e l w a n t e r volt, és a választmány 
mind a 4 pontot különbség nélkül elfogadta. 

— Limburgban nem rég Dr. Rossel fölolvasást tartott 
az ottani székesegyház alapítványának javára , az előadást 
István főherczeg és a püspök is megtisztelték jelenlétükkel, 
és azért a nevezett tudor az illedelem szabálvai szerént be-j m 
széde elején a két magos vendéget is illető czimüknél fogva 
üdvözlé. Ezen üdvözlet! formulát a ,bolond-társulatnak' fő-
nöke is használja az egylet gyűléseinek alkalmával, és a 
„Rheinischer Kurier" szerént „macht einen erhebenden Ein-
druck, wenn man dort die Anrede vernehme : Hochvvürdig-
ster Herr Präsident, würdigster Herr Vicepriisident, verehrte 
Narren !" A bolondok főnöke Hehner ügyvéd. 

— A philadelphiai papnöveldében 94 hittan-hallgató 
van, ez a leglátogatottabb nüvelde Éjszak-Amerikában 

— A Lajos-missio-egylet Bajorországban 1862-ik év-
ben 136,945 frtot gyűjtött , és pedig az augsburgi megyéből 
jött 14,861 f r t : a bambergi érseki megyéből 35,000; a mün-
cheniből 30,080, stb. hagyományokban kapott 22,012 frtot. 
A kiadás 116,809 frtra rúgott. Ezen összegből az éjszak-
amerikai missiora fordíttatott 50,000; a német prot. tarto-
mányokban és Europa más országaiban 20,385 frt. 

— Münsterben egy sajátszerű jubilaeum tartatott meg. 
1813-ban tudnillik egy kis leányka betegágyba jutott , mely-
ből azóta nem kelhetett föl. Hosszas szenvedése alatt tanú-
sított türelmének jubilaeumát ünnepelték meg a hozzátarto-
zók, barátnők és résztvevők. Jubilaeumjának reggelén meg-
gyónt, megáldozott, és a szentmise-áldozat érette mutatta-
tott be, ezután szeretetteljes kezek reggelit rendeztek. Dél-
után a püspök ur tisztelte meg őt látogatásával, és ajándé-
kán, áldásán kivül a királyné nevében Kempis Tamás mun-
kájának diszkötésü példányát adta neki át, melyben a király-
nőnek néhány ajánló szava és sajátkezüleg irt neve van ; 
ezenkivül ugyanettől kapott egy szép feszületet és jelenté-
keny pénzösszeget kisérve „mit herzlichen Grüssen für die 
arme Kranke." A szenvedőnek a keresztény szeretet e gyen-
géd figyelme és nyilatkozata leirhatlan örömöt szerzett. 

— Passaglianak, kinek ,11 Mediatore' czimii lapja az 
indexbe iktattatott , képviselővé való megválasztatása a tu-
rini kamra által megsemmisíttetett, mivel ő államhivatalnok. 
A turini kamrában í2 áldozár ül , mindannyi jelentéktelen 
egyéniség, kik vagy nem jelennek meg az üléseken, vagy ha 
ott vannak is, szájukat sem nyitják meg, kivévén ásitásra. 
Kivételt tesz Ugdulena Gergely, hittudor és tanár Palermo-
ban, ki igen nagy szakált is visel; és Sirtori József, az olasz 
önkényteseknek altábornoka; e kettő igen tevékeny, kivált 
az utóbbi a demagogiai szólamokat igen föl tudja használni. 

— A st. nicoloi főesperes Ferrarában, Ferrarini Vincze 
visszavonta tévelyeit, melyeket különféle röpiratokban a 
pápa világi hatalma ellen szórt ; nyilvánosan visszavette a 
Passaglia-féle fölirat aláírását is. 

Kegyes adomány: 
Ö szentségének ,,a liui szeretőt részvétével és kegyeletes hódo-

latával" egy káplán a váczi megyéből 1 frt a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁX JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz ós aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Havi szemle. 
IL 

„Mielőtt eloszlanánk, igy szólt grófWalewski 
1856. april 8-án a congressus tagjaihoz, óhajtanék 
kölcsönösen eszmét cserélni némely pontok fölött, 
melyek még megoldásra várakoznak, hogy a bonyo-
dalmaknak elejét vegyük," s emlité az olasz fejedel-
mek kormányait, javasolt reformokat, ,az eltévedt, 
de meg nem romlott' bűnösöknek bocsánatot. Cla-
rendon jogosnak, sőt kötelességnek nyilvánitá az 
olasz kormányok belügyeibe avatkozni, „mivel igaz-
ság nélkül nincs béke." 2) 

Lamartine Alfonz a párisi congressust békekö-
tés neve alá bujtatott hadüzenetnek, az európai jog 
buktának, a chaos kezdetének mondá. A bonyodal-
mak elejét akarták venni, zavarokat idéztek elő, igaz-
ságot kiáltottak, s a békének, az igazságnak alapjait 
félszázadra lerombolták. A forradalmi conspiratio ha-
talomhoz ju tva , három éves tehetetlenségének da-
czára, Roma ellen erőködni nem szűnik. Kis orszá-
goknak, s fejedelmeknek nem kedvez e század. Favre 
Gyula a szent-atyát vádolta,3) hogy a föllázadt lengye-
lek javára, a zsarnok hatalom ellen mindenható szavait 
nem hallatja. A szabadelvűek szerént a pápának szava 
csak akkor mindenható, ha a forradalmat szitja; a 
pápa csak akkor szóljon, mikor ők kivánják. S ki 
erőködött annyit , hogy a pápák szava örökre elné-
muljon, örökre hatástalan maradjon, semmint Jules-
Favrenak elvtársai? Óvást akarnak Piustól a musz-
kák ellen; s miért nem tisztelik ezen óvást az elfog--
lalt pápai államok ügyében? Miért nem keresik e 
mindenható szavat a nápolyi gyilkolások ellen? A 
muszka sereg eddig annyi várost s falut föl nem 
perzselt Varsó körül, mennyit Piémont délszakon, 
többet nem lövetett, tömlöczbe többet nem vetett ; 

Traité de paix signé à Paris le 30 mars 1856. Turin 
p. 144, 146. 

U. o. p. 151. 
3) Febr. 5-én. Monde 37. febr. 7. 1863. 

Pius szólt a nápolyi vérengzések ellen, szavait a sza-
badelvűek siketen fogadták, s most mindenható sza-
vait a muszkák ellen kivánják. A mely szónak szent-
ségét tegnap kigúnyolták, annak fényözönével ma 
takaródzani akarnak; — a mely gyilkolásokat, per-
zseléseket Varsó körül ma kárhoztatnak, azokat Ná-
polyban helyeselték. — Lengyelországra 1772. aug. 
5-e az isteni igazságnak oly büntető ostora volt, mint 
ma a sok forradalom az osztályban részt vett hatal-
makra. Féktelen szenvedély tartotta fön a ,sisto acti-
vitatem' szabad óvást ; pénz és dicsvágy tartotta fön 
a királyválasztást, benső irigység hozott mindég kül-
fej edel met, tért nyitotta külföld cselszövényeinek ; az 
oliviai béke által (1660. máj. 3.) megtört Lengyel-
ország szabadságának tetőpontját érte, midőn 1763-
ban legjelesebb fiai Czartoriski s Poniatowski II. Ka-
talint az országba hivták rendet csinálni; midőn 
1764-ben 60,000 muszka a határon, 10,000 Varsó 
falai alatt, benn a teremben poroszok, magyar hu-
szárok és janicsárok biztositották I. Stanislav szabad 
megválasztását. — A politikai téren dühöngő szen-
vedélyek a házi erkölcsöket rontották, a házassági 
elválások oly gyakoriak lettek, hogy Rastignac *) 
szükségesnek találta a házasság szentségét a szokás s 
közvélemény ellen védeni; s midőn III. August ki-
rálynak 354 természetes magzatját följegyzi a törté-
net, -) az erkölcsök mibenlétét ismerjük. Ezeket bün-
tette 1772-ik, 1793 s 1796-kiév, s a százados szolga-
ság, a mai szétszakadás. — De az osztó hatalmakat 
fölruházta-e valaki, hogy egy nemzetet kiirtással 
büntessenek? Fölruházta a bölcsész király II. Fridrik, 
a bölcsész költők barátnéjának, II. Katalinnak ural-
kodási vágya; fölruházta a közös hitetlenség, mivel 
a lengyel nemzet katholikus volt, kebelében vallás-
szakadást nem ápolt, nem tűrt. Ily külföldi leselke-
dések, benső fejetlenség, megromlott erkölcs a fran-
czia bölcsészek összeesküvése mellett megállani lehe-
tetlen volt. Az elosztás régen titkos végzés volt, a 

1) Accord de la Révélation et de la raison contre le 
divorce. 2. sect. Eglise de Pologne p. 247. 

2) Cantù, Storia univ. T. 11. p. 219. ed. Torin 1858. 
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belzavarok szitattak, a rend a külföldről megvásárolt 
pártok által megakadályoztatott. Repnin Varsóban 
ugyanazt tette , mit Buoncampagni Florenezben. 
Azonban az elosztás a bölcsészek lelkismeretlen kor-
szakában is oly gyűlöletes volt, hogy a kezde-
ményt , a tervet kiki másra tolta. ') A magyar 
nemes királyt , Mária Tereziát, Kaunitz erkölcsi 
erőszakkal birta. az okmány aláírására. A vallásos 
császárné lelkismerete irtózott e ténytől. 2) A böl-
csészek az elosztást dicsőnek mondták ; 3) egye-
d ü l a p á p a , s III. Mustafa sultán tiltakozott ellene. 
Meg volt a hóditás. — A hóditás csak akkor jogos 
birtokczim, ha a hóditott nemzet nyiltan, vagy hall-
gatag beegyez. Megtörtént-e ez? Korschach aggas-
tyánnak szavai fiához: „nemes családok fiaival küld-
lek Varsóba; azt parancsoltam, hogy csak fejedet 
hozzák vissza, ha a haldokló nemzet legyilkolásának 
ellene nem szegülsz," egymást követő forradalmak-
ban nyilatkoztak. Az elosztás „in nomine SS. Trini-
tatis" ideiglenes megszállásnak mondatott ; s csak 
1815. máj. 20-ki békekötéssel ismét ,in nomine SS. 
Trinitatis'véglegesen alapíttatott meg. Ez ellen ismét 
csak a romai udvar tiltakozott, és pedig azért is, mivel 
Lengyelország vissza nem állíttatott. Galliczia nem lá-
tott forradalmat, a császári hadsereg a nagyok fiait a 
tiszti karban, a birodalmi gyűlés a képviselőket a te-
remben látta, az 1815-ki kötés 1-ső §-a i) a religio és a 

O Cantù i. h p. 223. 
2) A szepesi városok ekkor csatoltattak vissza. „Tu-

dom mily szennyet hozok ez által országomra, igy irt M. Te-
rezia, de kiki megbocsátaná, ha tudná mennyit idegenked-
tem ellene, mennyire ellenálltam a muszka és porosz igaz-
ságtalan nagyravágyásoknak. Soha nagyobb fájdalommal 
nem tettem valamit." Vergennes grófhoz 1775 feb. 23. Hi-
stoire de la diplomatie franç. T VII. p. 124. 

3) „On prétend que c'est vous sire, qui avez imaginé 
le partage de la Pologne ; je le crois, parce qu' i l y a du 
g é n i e " , Voltaire II. Fridrikhez. II. Katalinnak verseket irt 
,Les rois qui partagent le gateau' czim a la t t , „dernier acte 
de votre tragédie parait b i e n b e a u", „je suis heureux 
d'avoir vécu asser long temps pour voir l e g r a n d é vé n e-
m e n t . " Lettres inédits. Brougham. 1845. 

4) Les polonais sujets de la Russie, de l'Autriche et de 
la Prusse obtiendront une représentation, et des institutions 
nationales, reglées d'après le mode d'existence politique que 
chacun de gouvernements, auxquels ils appart iennent , juge-
ra utile et convenable de leurs accorder. — A st-alliance 
okmánya, melyen Krüdner Julia szelleme átleng, 1815. sept. 
26-ról, a köz béke kedveért igéri ,,a népeket atyailag kor-
mányozni, mindeniket az ő vallásában, s igazságban őszintén 
megtartani." Emez okmányt Sándor czár , „Európának fehér 
angyala" szerkeztette, a fejedelmeket elfogadására fölszólí-
totta. Cantù Storia univ. T. 12, p. 301. ed Torin. 

nemzetiség védelmét, szabadságát illetőleg, itt meg-
tartatott a hallgatag beegyezés tehát föltehető. — De 
lehet-e ezt a varsói herczecrsétrről mondani? Előbb C5 O 
be kell vitatni, hogy a szakadár és muszka tanitók 
az elemi iskolákat el nem foglalták, a wilnai egyetem 
föl nem oszlattatott, a lengyel nyelv le nem tiltatott, 
a muszka öltöny meg nem parancsoltatott, hogy az 
ifjúságnak a külföldi kath. egyetemek, kivált a ro-
maiak, le nem tiltattak, hogy három egyesült püspök-
nek 1838-ban tett megvásárlása után 4,000,000 katb. 
hivek a szakadár egyházhoz nem kényszerittettek, 
hogy a nemzet csendes viselettel a helyzetbe hallga-
tag beegyezett, igen mindezt be kell vitatni, mielőtt 
a legitimitásról a lengyel tartományokban s a mult 
és jelen varsói fölkelés fölött valaki Ítéletet mondjon. 
Orloff 1856-ban hozzá szegődött az olasz rossz kor-
mányzás megrovásához, csudálkozhatik-e, hogy 1863-
ban ugyanaz ellene alkalmaztatik? Italiában egy-
nehány menekültnek panaszai elegendők voltak, hogy 
ezekből a nép közös elégedetlenségére, s ebből a 
beavatkozásra jogot és kötelességet csináljanak ; a 
muszka hatalom alatti lengyelek viselete nem rikí-
tóbb-e ? GortschakofiF elismerte Italiában a hazug nem-
zetiséget, melyet senki se fenyegetett, még Ausztria 
is Lombardiában elkényeztetett gyermekként ápolt; 
meglepetik-e valaki, ha ezen elv ma GortschakofF 
ellen fordul? Per quod quis peccat, torquetur per 
idem. Régi vétkek folytonos ostorok; tegnapi vét-
kek mai büntetések. Midőn a pétervári kormány kül-
földön forradalmi elveket vall és követ, csoda-e, hogy 
a nép ezeket otthon vallja, s gyakorlatba fogadja? 
Ep azért, mivel a kormányok fölött nincsen földi 
biró, nincsen törvényszék; az isteni gondviselés titkos 
végzései szerént a kormányok saját bűneikből fonják 
maguknak az ostorokat. A gonosz elv egyszer segit, 
tizszer sújt,. Két kérdés merül föl a lengyelek siral-
mas ügyében : legitim-e a hatalom, mely Varsóban 
fölöttük uralkodik, s igy önvédelem-e a fölkelés, 
vagy bűnös forradalom ? S bár mily válaszban, — 
czélszerü-e ily vérontáshoz folyamodni ? A legjo-
gosabb háborúnál is jól megfontolandó , mit az 
irás mond : Quis rex pergit committere bellum 
adversus alium regem, et non computat, si possit ei 
occurrere cum 10,000, qui cum 20,000 adversus 
se venit? A forradalom mindég bűn; soha sem ve-
zet jóra ; többet árt , mint bár melyik zsarnok 
hatalom. Felinski érsek kérte, intette a papságot, 

1) Ollivier szavai minden gyanufölöttiek, ő mondá 
febr. 5-én: „Les révolutions sont un mal, je le reconnais; 
elles sont le mal, parce qu'elles sont le désordre ; et parce 
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tartózkodjék az izgatásoktól. Nincs, nem lesz pápa, 
ki a lázadást a vérontás, a sok kár, az erkölcsi rom-
lás miatt meg ne siratná; nincs, s nem lesz pápa, ki 
azt helyeselné, arra buzditana. Mily méltatlanságot 
követett el a muszka udvar a szent-szék ellen? az a 
szent-szék végzéseiben szabályul nem vétetik, hogy 
1862-ben Pétervárra pápai nuntiust kér t , mig a len-
gyelek forrongtak, visszahúzta pedig szavait, mikor 
a lengyelek lecsendesültek; ez a szent-széket bosszúra 
nem serkenti, mivel itt a tiszta igazság, nem pe-
dig a káröröm , vagy pillanatnyi érdek nyúj t 
szabályt. A lengyel nemzetet a kath. egyház meg-
mentette az elhalástól, jogai mellett a romai pápa 
többször ünnepélyesen fölszólalt, reménye csak a 
kath. vallásban lehet. Katholikus a lengyel nem-
zet, a forradalmi conspiratio előtt nem talál ke-
gyelmet. Tapsoltak halála fölött a bölcsészi con-
spiratorok, egyedül a romai pápa volt, ki megsi-
ratta; az olasz Petrucelli ajkain halálát akarják a mai 
nem-bölcsész conspiratorok, ép azért, mivel a nem-
zet katholikus. Elég indok, hogy sorsát az egyete 
mes conspiratorok kezébe le ne tegye. — De mihez 
nem kap a szükség? hova nem ragad a szenvedély? 
Hova nem furakodik a conspirator? Ha a mai izga-
lom az európai forradalomtól szitatott, akkor e föl-
kelés csak eszköz gyanánt használtatik, a lengyel 
nemzet nyomorában abba hagyatik, elcsábittatása 
csak nyomorainak súlyosbítása, nemes ügyének be-
szennyezése lesz. A conspiratio eddig eltemetett nem-
zeteket, de szabadságra senkit föl nem segített. Egyes 
nemzetek nemes törekvéseit is megmérgezi eme secta. 
E mozgalom minden jó kebelből minden esetben 
csak fájdalmas sóhajt fakaszt. 

Korunk a nemzetiségeket fönnen hirdeti, s még 
is azokat sorban nyeli. Sokat nyelt a franczia forra-
dalom a német nemzetből, a mi még megmaradt a 
Tacitus tribusaiból, az egyes fajokból, a mai forrada-
lom temeti el. Irland kifosztatott, ma már maradt 
rongyaiból vetkőztetik ki, 25 év alatt 2 milliom la-
kost vesztett, az erős czelt fajt a szász faj öli. Sveicz 
egységes kormányt hozott be egyes fajok kárával. 
Siciliának görög s puni fáját , ugyszinte Nápolyt a 
nemesek főbbjei elárulták; Toscana elvesztette füg-

qu'elles sont surtout on terrible inconnu. Monde 37. sz. febr. 
7, 1863. 

J) „Mondtam, hogy a katholicismus túlsulyját a vilá-
gon össze kell tipornunk minden módon. Most Lengyelország 
Romára néz , épen ezért mi Pétervárra nézzünk. Lengyelor-
szág a katholicismusból fegyvert készit, mi nekünk ezt öszsze 
kell törnünk." Petrucelli 1862. jul. 16 án. 

getlenségét, Lombardia— foetentissima gens — 
kézről kézre j á r , mint a forgatványozott váltó: a 
pápai államokban megtelepedett népfajok nemzeti-
sége egyedül a pápa által védetik; a lengyeleket 
Posenben a német protestantismus, Varsóban, Finn-
landban a muszka szakadárság- foj t ja; mindenütt 
a cosmopolita szabadelvüség egyes kisebb nemzetek 
sirján széles birodalmakat emel, a nemzetiség nevé-
ben a nemzetiségeket, a szabadság nevében a szabad-
ságot irtja. Az óriás csalásban a szabadság nyomorult 
színjáték. Három század óta megy ez igy, XIV. Lajos 
alatt széles kört nyert , ma rémítő mérvben vitetik, 
a nagy birodalmak nyelik a kisebbeket, s nincs jog, 
mely őket védené. Vaderő és álnokság ügyesen sze-
repel, mindenütt bámulatos sikert lel. A vész meg-
kérlelhetlen, mivel kisebb független országokban, 
mint Belgium s a német herczegségek, nagyobb 
levén a politikai szabadság, a forradalmi conspiratio-
nak kőmives tagjai kezelik az államhatalmat, azon 
elveket vallják, melyek őket minden jogtól megfoszt-
ják, az anyagi erőt kis adagban bírván, az első nagy-
ravágyónak kardcsapás nélkül martalékul esnek. 
Nem a kis, de a csatolások után vágyakodó országok 
államférfiai viszik a szabadelvüseg tanodáiban a ta-
nítói szerepet ; ma Muszkaország diplomatiája legsza-
badabbelvü, miként Sándor czár volt 1815-ben; s az 
oroszlány hitelre talál az állatoknál, hogy barlang-
jánál barátságos találkozásra megjelenjenek. Mit az 
olasz szabadelvűek három év előtt Piémont iránt, azt 
ma a németek teszik Poroszország iránt. A szabad-
elvüség mindenütt hazaűságtalanságra, sok helyütt 
hazaárulásra vezetett. Weishaupt gyüldéje Custine-
nak Speier, Worms s Mainz várait megnyitja, Német-
országot a francziáknak eladja. Vander Noot hazájá-
nak elárulására haditervet készit, Chauvelin által Pá-
risba küldi, Dumouriez meghódítja Flandriát. „Ügy-
nökeink által a népet megnyertük, ez karjainkba ve-
tette magát, Flandria meg volt nyerve," írja Vander 
Noot. Holland bevehetetlen volt számos várai miatt; 
de mit nem tesz a szabadelvüség? Pichegru erőfeszí-
tés nélkül sorban bevette a várakat, mivel a szabad-
elvű hazafiak a külföldi hóditónak karjaiba rohantak, 
hazájukat, nemzetüket, mint hadi prédát , az idegen 
hatalmasnak lábaihoz rakták. Sveiczot, Piemontot, 
Lombardiát, Toscanát, Romát, Máltát a szabadelvűek 
,lolvilágosult gyüldéi' a hóditónak ajándékozták. 2) 

II. István pápának szavai Nagy Károlyhoz 770-ben. 
Civiltà catt 310. füz. 391. 1. 

Diction, des erreurs sociales p. 844—858 éd. Paris 
1852. 
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Mit keressünk régi s távoli példákat , miután szemeink 
alatt elég a példa, mennyit tesz a kőmivesek össze-
esküvő titkos társulata Európában. Nagy tömörödések 
keletkeztek, minden legkisebb szabadságok elnyomására a 
szabadság neve alatt minden kisérletek megtétettek. A tö-
mörödések tovább fogják futni pályájukat, a hamis egysé-
gek erőszak , s álnoksággal összekovácsoltatnak, a nép mint 
a csorda fegyver alatt fog tartatni, mig végre a colosok töre-
dezni , roskadni fognak , annak bebizonyítására, hogy a 
barbár népek felére se tettek annyi pusztítást, mennyit 
tesz a háromszázados hitetlen szabadelviiség. A barbár 
népek városokat pusztítottak, de erkölcsöket, eszméket 
nem rontottak ; a szellemi sülyedés a nemzetek halála 
az elnemtelenedésben. Nem akarunk megütközésre okot 
adn i , az egyre figyelmeztetünk, hogy a kik hazáju-
kat , nemzetüket árulgatták, magukat a ,fölvilágosodottak' 
osztályába sorozták, az egész világ által szabadelvűeknek mon-
dattak, az eszmék bajnokainak hivattak, ,illuminati" név alatt 
a történelemben följegyeztettek. Ezen szabadelvüség tör-
ténete a hittagadás , lelkismeretfojtogatás, királygyilkolás, 
hazaárulás emlékköveiből van összerakva. Qui habet aures 
audiendi, audiat , quid annales référant. 

A tömörödések rohama ellen a nemzeteket a pápai fe-
jedelemség védi, mivel a forradalmi elvet megtöri, a nemze-
tek önérzetét felkölti, lelki nemességét őrzi. 

Az ember nemessége lelkismeretében gyökeredzik, Is-
tenen kivül semmi földi, önmagán alapuló tekintélyt nem is-
mer, s addig nemes , mig nem ismer. Ne ijedjünk meg a szó-
tól , mivel az igazságtól ijednénk meg. A balfogalmakat szel-
deljük , ilyeket terjeszteni nem szándékozunk. A hitigazsá-
gok természetfölöttiek, az erkölcsi törvények eszméje világ-
előtti, csak tekintély miatt fogadtathatnak el. Ez a lelkisme-
ret szabadsága, hogy a természetfölötti rendben , csak isteni 
tekintélynek hódol, hisz, s tetteiben engedelmeskedik. Ez az 
ember nemessége , hogy oly igazságokban, tételekben , me-
lyekhez alkalmazkodva legcsábitóbb ingereit megfékezi, em-
beri ha ta lmat , sőt ennek beavatkozását sem türi. Az egy-
ház, nem emberi tudós gyülekezet, nem tanodai intézet, ha-
nem a természetfölötti rendben véghez vi t t , s köztünk ma-
radandó tény és állapot. Itt ember semmit, — semmit sem kö-
vetel , itt mindent isteni tekintély s hatalom tesz, szól és 
parancsol, áld, áldozik, végez. Qui vos audit , me audit. A 
protestantismus ezen isteni tekintélyt kitagadva, helyébe 
emberit tett Hiveink az egyháznak hódolva, az Istennek hó-
dolnak; az egyházon kivüli tudatlan nép, embernek hódol, 
mivel azt sem b i r ja , mit a tudós bir , saját elme-látszatot. A 
protestáns jámbor nép nem érti az igét , mivel nem tanulmá-
nyozta, hisz, mivel igy előadatik neki, közte s közöttünk 
csak az a különbség van, hogy ők embernek, mi isteni te-
kintélynek hiszünk. Lelkismeretünk minden földi hatalomtól 
ment , tekintély gyanánt csak Istent fogad. A nép a plébá-
nus szavának hisz, mivel ezt a püspök fedezi, ki nem szen-
vedné, ha a plébánus mást , mint kell, tanitana. De a püspök 
szavát is az Isten szavának veszszük, mivel ezt a pápa fedezi. 
Az isteni tekintélynek eminenter birtokosa a pápa , s a püs-
pököknél létező isteni tekintélynek a véd- s végpontja. A 
plébánus alattvaló, a püspök alattvaló, félhetnénk, hogy a 
világi hatalom befolyása szól szavaiból, rendeleteiből, s lelki-

erőnk rögtön megtörnék, az engedelmességre tehetetlen 
lenne, a lélek nemessége panaszra kelne. E gyanú ellen nem 
folyamodunk más püspökhez, mivel ez is alattvaló; hogy 
itt semmi földi érdek, indok alávetést tőlünk nem követel, 
hogy itt nem embernek hasznot, hanem Istennek dicsőséget 
teszünk , erről csak a pápa , kivel a püspök hitközös-
ségben él, győz meg, s csak akkor, ha ő minden földi hata-
lomtól, kivált most, midőn egyedül az érdek nyújt szabályt, 
függet len, s csak azért , mivel függet len, vagyis mivel feje-
delem. Az alattvaló püspöknek tanítását az egyház tanitá-
saul fogadjuk, mivel e püspök a független pápával egyet ta-
nit. Szűnjék meg a kettő között a kapocs, jöjjön elő ellen-
mondás, a püspök tanitása előttünk az egyház tanitása nem 
lesz. A püspököt hozzánk a pápa küldte, mig a pápa ellent 
nem mond, a püspök hitünknek legközelebbi vezetője marad 
Hogy tehát a püspökök alattvalók lehessenek, s mégis isteni 
tekintélylyel fölruházott püspökök maradjanak, a pápának 
fejedelmnek kell lenni. Lelkismeretünk függetlensége minden 
földi hatalomtól, érdektől, lelki nemességünk , hogy a hit-
dolgában egyedül az isteni tekintélynek hódolunk, a füg-
getlen , a fejedelem-pápán nyugszik, ez által biztosittatik. 
Hogy minden püspök, lelkismeretünk méltóságának biztosí-
tására , fejedelem ne legyen , hogy e szükség megszűnjék, a 
hitközösség, s az egy fejedelem-pápa elég. Legyen a pápa 
alattvaló, miután a világi hatalomnak ezer módja van alatt-
valójára befolyást gyakorolni, tőle valamit kicsikarni, szavait 
tetteit, rendeletjeit megmásitani, megakadályozni, soha nem 
volnánk szabadok a gyanútól, nem erőszak csikarta-e azt ki, 
nem lappang e valamely breve , bulla, encyclica sorai között 
egy harmadiknak érdeke ? Az emberi álnokság, igen ügyes, 
az emberi kebel pedig, kivált mikor engedelmességet köve-
telnek tőle, igen gyenge ; s mi az alattvaló pápának vagy 
nem engedelmeskednénk , vagy vakon engedelmeskednénk. 
Az egyik esetben hitünket veszthetnénk, a másodikban 
magunkat lealacsonyítanánk. Ha Muszkaországban a sta-
rovercziek óvást tesznek a kormányzó synodus ellen, mi-
vel annak a czár az elnöke, s máig 8 milliomra szapo-
rodtak : mi történnék mi közöttünk, ha csak gyanítanánk, 
hogy az egyházi hatalom a világi kormánynak eszköze ? 
Köztünk a műveltség nagy, azt hazai kormányunktól nem 
tűrnénk , mennél kevesbbé egy idegen, hazánkkal ellenséges 
kormánytól ! A fejedelemség legközelebb a legfelsőbb egy-
házi hatalonmak szabad gyakorlatát, végletben a püspökség 
isteni tekintélyét, s a kath. hivek lelkismeretének szabadsá-
gát , nemességét, méltóságát biztosítja, az engedelmességet 
könnyűvé, lehetővé teszi. Ha van lelki nemesség e földön, 
ez a kath. hitben , a kath. egyházban őriztetik, hol soha sem 
embernek, hanem mindég, és mindenben csak az isteni tekin-
télynek hajolunk meg; ezeknek biztosítása a független feje-
delempápa. Ha a hit csak elmélet volna, ha elménket a gon-
dolkodás minden hatalmával, keblünket az indulatok min-
den rohamával, akaratunkat ennek megtörlietlenségével, csa-
ládi s nyilvános életünk egész körét , ennek minden kelle-
meivel igénybe nem venné, az emberi méltóság nagy ve-
szélynek nem lenne kitéve ; de miután a pápa a h i t , az er-
kölcs s jogi kérdésekben örökre határoz , püspököket fölru-
ház , áttesz, megyéket határoz, eloszt, összesít, bárkit dor-
gál , í tél , kizár, az örök kárhozat büntetése alatt mindenben 
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engedelmességet követel, miután lelkismeretünknek legdrá-
gább kincsei kezeiben vannek letéve, szava lelkismereteket 
bűnös álomból, a szenvedélyek békóiból zaklat föl, vagy 
nyugtat, lia okkal gyanakodhatunk, hogy szavait, íté-
leteit földi hatalom sugallja, szivünk fölindul, az engedel-
mességben méltatlan megaláztatását látja. A kath. népnek 
lelkismereti méltóságát akarja a conspiratio tönkre tenni, 
az emberiség nemességének biztositékát lerontani, midőn a 
pápai fejedelemséget feldúlni törekszik, hogy az elnemtele-
nitett emberiség egy praetorianus Caesarnak vakon hódoljon. 
Véghetlen mérvű ezen fejedelemség ügye, az emberi méltó-
ság kérdése ez e földön, mely a népeket inkább érdekli, a 
lélek legmélyebb bensejében érinti, semmint a pápát Péter 
függetlenül tanított, placetumot Herodestől nem kért , ez 
volt az ő személyes fejedelemsége, ez volt istentől kapott 
joga törekedni helyi függetlenségre a nagy népcsaládok kö-
zött Mig ezt az isteni gondviselés először a nagy birtokok-
ban, később királyi fejedelemségben megadta, addig a vér-
tanúság nagy malasztja biztosította a pápákban, a püspö-
kökben a függetlenséget, s a liivek lelki méltósága mentve 
volt. Alattvaló volt a pápa, Kelemen Cherson szigetén kö-
veket vágott, Marczell vadakat őrzött, üldöztetésnek kitéve 
még a ker. bizanti császárok alatt is ; ez nem rendes állapota 
volt a pápaságnak, ez nem mutatja, hogy mindég legyen 
igy, hogy máskép ne legyen, annál kevesbbé , hogy miután 
fejedelem, régi alattvalói helyzetére visszatérjen. Itt is sza-
bad lenne a pápa, ily helyzetben is lelkismerete szerént 
szólna, de szabadságának biztositéka csak a vértanúság ma-
radna. Erre . ez által, és ebben volna szabad a pápa. Nem 
istenkísértés lenne-e a vértanusági malasztot, önként elvetve 
a fejedelemséget, kivánni, várni, keresni? Ne keresse senki 
e malasztot, mivel miként a szükségben egy jólelkünél se 
fog hiányozni, ugy a vakmerőnek megszokott tagadtatni. És 
ha a pápa a vértanuságra kész, készek-e vele minden kath. 
hivek ? A miért ő szenved, azt nekünk vallani, tartani, tet-
tekben tanúsítani kell, s ha azon helyzetbe jönnénk, vele 
együtt halálra menni. Igy voltak az első keresztények, igy a 
képrontók idejében, VI., VII. Piussal igy szenvedtek százan, 
így szenvednek IX. Piussal ezerek és ezerek. Kiván-e magá-
nak egy igaz katholikus ily veszélyes helyzetet, dicsőt a 
vértanuságban , gyalázatost a hittagadásban ? Kiván-e ily 
helyzetet, hogy lélekmagasságát az alacsonyság ellen csak 
hős halállal védhesse ? Ne tartson sokat századunk művelt-
sége felől, korunknak is vannak Neroi, Caligulai ; tekintsen 
Nápolyra, az olasz tömlöczökbe. A műveltség által simultak-
nak kegyetlensége legkegyetlenebb szokott lenni. 

Legyen független, legyen fejedelem a pápa, hogy hi-
tünkben , egyházi fegyelmünkben, erkölcsi szabályainkban, 
lelkismeretünk fölött ejtett minden határozatokban magun-
kat minden földi hatalom alól menteknek tudjuk. Nem ő 
miatt , de miattunk szükséges, hogy fejedelem legyen. „A 
kath. nemzeteknek különösen kell vigyázni, hogy religiojuk 
feje semmi hatalom nagyravágyásainak eszköze ne le-
gyen," mondá Lansdowne. ') A pápában a világi hatalom 
a jóra egyesitve van , hogy az másutt a visszaélésre , s lei-
keink lenyügözésére egyesitve ne legyen. — Legyen a pápa 

') Monde 51 s/.. 21. febr. 1863. 

fejedelem, az emberi méltóság biztosítása, a világ békéje ki-
vánja ezt, semmi hatalom ne legyen fölötte, miután ő az 
egész élő világ birája, s ne bántalmazza senki, midőn igaz-
ságot mondott. Az isteni gondviselés tette őt fejedelemmé, 
11 század bizonyítja , hogy jól tet te , hogy javunkra tette, 
hogy az emberiség miatt szükségesnek találta. In necessariis 
non deest, in aliis non superabundat. 

Ne tamen ignores, quo sit Romana loco res ! 

Böjti körlevelek. 
(Vége.) 

Furor quidem sevissimae tempestatis per Religionis 
Catholicae hostes in Sedem Petri exeitatae nunc tantisper 
sopitus est, e t , o altitudo divitiarum sapientiae et scientiae 
Dei ! o incomprehensibilia judicia eius ! recte dum irruentes 
undique aquae diluvii earn jam jam demersurae videbantur, 
Gubernátor rerum omnium Sapientissimus, ad commiseratio-
nem permotus, auxilio nobis venit, confudit sapientiam sa-
pientum, confregitque arcum potentium, ac Ecclesiae Suae 
in voto, et confessione totius orbis Episcoporum, nec non 
solemni declaratione amplius 300 -rum Antistitum, mille et 
ultra aliorum Sacerdotum, ac innumerabilis multitudinis F i -
delium, pro Canonisatione Martyrum Japonensium undique 
convolantium, splendidissimum triumphum reportare cle-
menter concessit ! 

Interim inimicus non dormit, sed advigilat intentus in 
omnem occasionem nocendi. Contra vaferrima malignantium 
consilia haec opus est coalitione multorum, cumprimis Sacer-
dotum, ut Capitis Ecclesiae, divi Petri et Apostolorum Suc-
cessors , Christi in terris Vicarii auctoritas, et jura in pon-
tificii Status ditiones efficaciter protegantur, et defendan-
tur ; coalitione omnium Catholicorum , et maxime Sacerdo-
tum opus est, ut prava incredulorum intentio , qua petra, in 
qua Christus Ecclesiam suam fundaverat, e loco dimota, 
omnique autoritate exuta, Religionem ipsam subruere, et 
effroenem morum licentiam inducere peroptant, frangatur, et 
in irritum redigatur : coalitione inquam omnium Catholico-
rum opus est, quo inexpugnabilis quaedam morális vis totam 
Europae corrosam compagem permeet, mundum e lethargia 
excitet, homines ad honestatis, justitiae, et aequitatis amoreni 
inflammet, ac ad semitam recti. a qua multum defle-
xerunt, postliminio reducat, eamque sequendam com-
pellat. 

Huiusmodi coalitionis prima initia posuistis Dilectis-
simi ! tam per earn, quam supra laudavimus consonam deter-
minationem, quam per testatam vestram verbo factove ad-
haesionem. dilectionem, et venerationem erga sacram Sedeni 
Apostolicam State ut acies bene ordinata porro pro centro 
hoc unitatis , quo exemplo vestro fideles quoque ad banc 
unionem et coalitionem pertrahantur. Pergite porro pro ea 
qua abundatis fide, scientia et eloquentia pietatem vestram 
erga Summum Pontificem facto demonstrare, et angustias 
Camerae Apostolicae pro modo niagnitudinis et diuturnita-
tis tribulationum eius, charitatis obulo sublevare. Interea 
sint oculi nostri semper ad Dominum Deum nostrum, Eum-
que perseveranter exoremus, ut ipse sit, permaneatque inex-
pugnabile scutum nostrum, et protectio nostra, et ubi humá-
num defuerit auxilium, Ipse ferat opem etlevamen Ecclesiae 
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suae sanctae protegatque Setlem divi Pe t r i , quam constituit 
Centrum unitatis omnium suorum Fidelium, et in quo omnium 
fortitudo munitur. 

Tertium demum spirituális laetitiae et consolationis 
argumentum Nobis praebuit piae liberalitatis vestrae testi-
monium, quod luculenter praestitistis per Instituti pensiona-
lis emeritorum Sacerdotum promptam succollationem. Ac-
ceptione quippe benevola projecti, ut quivis Sacerdos a quo-
vis floreno — eonseriptione proventuum regnicolari de anno 
1802. pro cynosura sumpta — unum crucigerum tantum an-
nue offerat, eonsolidatum est Institutum, quod vix sibi si-
mile in Regno habet, quodve vix sensibili oblato eum produ-
cit effectum, ut sors eorum Confratrum, quos in Sanctuario 
Domini seu provecta aetas incurvavit, et veneranda canities 
obtexit , seu diutina aegritudo depressit, et pondus diei et 
aestus in vinea Domini Consumsit, meliorata, et in posterum 
multo tolerabilior effecta fuerit. En ! granum sinapis in cha-
ritate fraterna seminatum quam laetos adfert fructu3 , quam 
serenos reddit senescentis aetatis dies, quam tranquillam 
reddit vitae sacerdotalis vesperam ! Quis est, qui non gaudeat 
et laetetur in constabilito hoc charitatis Instituto ? quod si-
cut dilectione omnium et singulorum erec tumest , ita cha-
ritatis dona aequaliter omnibus ex eo participantibus et par-
ticipaturis dispensât. Non possumus sane Nobis temperare, 
quin omnibus ex obtutu erecti huius Instituti gratum animi 
Nostri sensum ex prompta vestra ad id cooperatione hau-
stum, palam contestemur. 

Horum igitur omnium, quae praeterlapso anno Nobis 
feliciter et laete evenerunt, recogitatione recreati , Nos qui-
dem Deo gratias agimus maximas, quod in vobis tam ilexi-
les et pronos dederit Nobis in vinea Domini Coadiutores, 
qui ad vocem Sui Antistitis ad praeclara quaeque animum 
facile inclinarent. Vos autem Dilecti in Christo Fratres et 
Filii! hac cogitatione erecti , et incensi, omnem curam, 
omneque Studium porro ad id convertite, ut continuo in per-
fectione et virtutibus proficiatis , eaque constanter agatis, 
quae ad majorem Dei Omnipotentis gloriam, animarum sa-
lutem et Sanctae Apostolicae Sedis solatium et flrmamen-
tum conducunt, ,,ut forma facti gregis ex animo, exhibeatis 
vosmetipsos exemplum bonorum operum in integritate et 
gravitate vitae." (.Tit. II. 3 ) „Et laboretis sicut boni milites 
Christi in vocatione qua vocati estis." (2. Tim. II. 3.) Ut de-
nique cnncta, quae a sacris Canonibus et Conciliis de Cleri-
corum vita, honestate , cultu , doctrinaque retinenda, aut de 
luxu , commessationibus, choreis, aleis ac quibuscunque cri-
minibus, nec non saecularibus negotiis fugiendis sancita 
sunt , eadem conscientiose usque observetis." Az atyai szó-
zat végén a 40 napi bőjtölésnek az előbbi években megha-
tározott szabályaira történik hivatkozás, és ajánltatik azok-
nak megtartása. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BAJA, februarhóban. Egy jeles férfiúnak szavait idé-

zem , ha állitom : „hogy az egyháznak köszönjük mindazt, 
mi emlékeinkben tündöklő, mi történetünkben dicső, mi inté-
zeteinkben szép és magasztos." E szavak igazsága mellett 
tanúskodik a művészet, a tudomány és minden erkölcsi tár-

sulat , vagy országos szellemi intézmény. De messzire vinne 
czélomtól a fönebb kimondott szavak vallási s történelmi ér-
veken alapuló sarkigazságának fejtegetése ; hosszura nyújt-
hatnám az eszmelánczolatot, mely e tárgyban igen kedves 
elmélkedésre nyujtna alkalmat. Czélom itt megemlékezni azon 
veszteségről, mely legközelebb tanodánkat érte ; vagy nem 
nagy veszteség-e egy tanintézetre nézve, midőn ennek láng-
keblü hitszónoka, buzgó papja , a nemes emberbarát, és fá-
radhatlan tanára körünkből eltávozik ? hisz az egyházférfiak 
rakják le a bölcseség alapkövét — az Ur félelmét; és mig a 
múzsák gazdag kincstárából a világi tanárok méhszorgalom-
mal az ifjú szivét és elméjét fölékesítik : nemde az egély föl-
kent szolgái födik be a nyert általanos műveltség zsenge 
épületét a nemes jellem zárkövével — a vigasztaló vallással? 
Mig a világi kartársak bő tárgyavatottsággal a világismeret-
be vezetik a tudományszomjas növendéket, addig a hitszó-
nok az emberi tudásnak másik és pedig fő, az Isten — s ön-
ismeretet oltja a fogékony ifjú keblekbe. Igen, a mi intézeteink-
ben szép és magasztos, azt az egyháznak köszönjük ; de kell 
is, hogy az anyagiság árjában úszkáló korunk fiait az iránya-
dó hittudós a vallásosságra visszavezesse, kegyszerekkel 
éleszsze és áldozári éberséggel virraszszon híveinek, tanítvá-
nyainak vallás-erkölcsi élete fölött, melyet a világ minden-
napi ragályfuvalma oly könnyen megtörhet. Ez volt mindég 
nemesen megoldott föladata a tőlünk búcsúzó nt. K u r k a 
Károly tanodai hitszónoknak s most már F o k t ü - r e ke-
gyelmesen kinevezett lelkésznek; fiuilag szeretett érsek-
atyánk megszokott bölcseségének uj tanúságát szemléli az 
egész megye e választásban, mer t , a mit mi vesztettünk: 
aggodalmainkban vigasztalót, bajainkban útbaigazítót, ügye-
inkben tanácsadót, és magán körünkben őszinte magyar szi-
vet ; azt most megnyerték F o k t ü lakosai ; de mig ezek a 
ritka nyereményen örvendnek, addig mi a veszteség és elvá-
lás fájdalmának néma könyeivel mondjuk el : I s t e n h o z -
z á d ! Bándl János. 

ROMA, jan. 30-án. Említettük, hogy Reisach bibornok 
ur a szertartásokról nevezett bíbornoki egyesület dec. 23-án 
tartott rendes ülésében az Isten tiszteletreméltó szolgájának 
Diego József de Cadix kapuczinus atyának szentek közé ik-
tatásáról előterjesztést tett. Az itteni Correspondance de 
Rome következő adatokat közöl az illetőnek életéből. „Die-
nes József 1743. april elején Cadixban született, s az ottani 
székesegyházban megkereszteltetett. Atyja Caamagno y Tei-
jeira József Lipót, anyja Perez de Rendon y Burgos Maria, 
mindkettő nemes családból, tehetős, de leginkább a kath. 
egyházhozi ragaszkodásban, törvényeinek pontos megtartá-
sában tűntek ki. Magzatjukat az Isten félelmében nevelték, 
a ki korán az ajtatosságnak különös jeleit adá , mivel szelid, 
alázatos, tisztalelkü s nyugodt szívű volt , legnagyobb örö-
mét találta, ha a napnak tetemesebb részét az oltárnál tölt-
hette. Midőn a templomnak ajtai korán reggel megnyiltak r 

ő első volt , a szentély előtt térdel t , várván, mig valamely 
papnak szolgálatot tehet a szent-misénél. Gyermektársai né-
mi tisztelettel voltak iránta; s kiki tud ta , hogy Dienes a 
meztelen földön alszik, s vasövet hord a testén ; benne min-
den mozdulat angyali volt. Tanulmányai, daczára a fiu szor-
galmának, nem voltak fényesek, akadozva beszélt ; később 
azonban, mikor pappá lett, s az Isten igéjét hirdeté, mintegy 
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átváltozott , ugy hogy kortársai nem ismertek a régi Die-
nesre , az Isteni malaszt oly változást tet t ra j ta Nem tudni 
melyik évben lépett a kapuczinusok szerzetébe ; a szabályok 
megtartásában oly példás volt , hogy azokból akkor sem en-
gedett semmit, midőn apostoli útjaiban, s előre haladt korá-
ban valami enyhítést engedhetett volna magának. Jó idővel 
halála előtt már ,boldognak' fbeatus) neveztetett , s az Isten 
küldöttjének tartatott . Elöljárói hitküldéri tisztet biztak reá, 
de hogy alázatossága ennek elfogadására birassék, isteni 
látványnak kellett történnie. Midőn egy éjjel a zsolosma-ka-
ron imádkozott, Jézus Krisztus megjelent előtte, nehéz ke-
resztet viselve, s a kereszt alatt roskadozva. Dienes fölugrott, 
hogy a Megváltót a kereszt-viselésben segitse. „Uram ! te 
összeroskadsz ?" kérdé Dienes. „Igen, mondá neki a Meg-
váltó , mivel te abbahagysz engem, és véremen szerzett nyá-
j amat , melyet eddig tápláltál." A látvány el tűnt , s Dienes 
egészen átváltozva jött ki a karzatból ; s maga mondá, hogy 
a világ végéig akar élni , csak hogy Jézust tovább hirdet-
hesse. Megjárta egész Spanyolországot, prédikált nyilvános 
helyeken, a nép mindenütt körülötte gyülekezett, a gazda-
gok , hatalmasok, a világi és egyházi méltóságok előtt azon 
szabadsággal és könnyűséggel hirdette az Isten igéjét, mi-
ként a mezei nép előtt. E férfi., kit fiatal kortársai oly egy-
ügyűnek, oly nehézkes beszédünek ismertek, szent beszédjeit 
rögtönözte, s mindvégig lelkesedéssel, s fönakadás nélkül 
szónokolt : tudósok, papok, püspökök előtt beszélt, kik 
mindnyájan csudálták ismereteinek terjedelmét, s tanitásá-
nak biztosságát. Otthonos volt a szent-irásban, és a szent-
atyák tanitásában, ezeket alkalmasan használta, ú g y h o g y 
ennyi tudományt egy igénytelen szerzetesben, a kinek sem 
ideje , sem alkalma nem volt a tudományokban hosszú ké-
születre, csudálták. Korán reggel misézett, utána pohárvizet 
ivott , s délig az Oltári-szentség előtt imádásban maradott; 
egy órakor egyszerűbben ebédezett, mint a zárdában, prédi-
kált sokszor késő est ig, estve szobájába vonult, keveset ét-
kezett , s kihallgatást adott azoknak, kik tanácsért hozzá 
fordultak. Az álom a szentirásnál, a feszület előtt talál ta , a 
hajnal ép azon helyzetben lepte meg, akkor fölkelt, s mi-
sézni ment. Dienes a hol csak az Isten igéjét hirdette, csodá-
kat müveit : a bűnösök megtértek , az eretnekek az egyház 
kebelébe visszajöttek ; s megtörtént nem egyszer , hogy lel-
kesedett beszédjére , az egész hallgatóság nemes indulatba 
jött, s mint Sevillában történt, fölforgatta a színházat, a rossz 
könyveket ölében czipelve a nyilt piaczon elégette. A bosszu-
forralók kiengesztelődtek e hatalmas apostoli szónoklatra, 
meghasonlott s elvált házastársak ismét összekeltek, zárdák 
emelkedtek, s Dienesnek aj ta ja mindég ostrom alatt volt, hogy 
vele kiki tanácskozhassék ; a közvélemény „Szent Pál 18. 
század apostola" czimet adott neki. Eletszentségének s az 
általa tett csudák rendkívüliek valának; a spanyol udvar őt 
kitüntette ; a káptalanok, akadémiák , tudóstársulatok őt ke-
belükbe sorozták ; a spanyol, portugál s nápolyi királyok, 
és a pápa méltóságokat adtak neki , de ő nem fogadott el 
semmit, csak a mit szerzetes elöljárói, a szerzet dicsőségére 
megparancsoltak. A nagy apostol, fáradalmaiban kiapadva, 
Rondában, 1801. mart. 24-én meghalt, a feszületet aj-
kain tartva. Esküdt tanuk bizonyiták, hogy halála előtt 
megjövendölte azon háborút, melyet a spanyol nemzet I. Na-

póleonnal vivott. Temetésére messze-vidékről sereglett a népT 

mely temetés St-Marie-de la-Paixben tör tént , hol halandó 
teste nyugszik. Szent életének hire halála után mindég nö-
vekedett. Életében sokszor magánkivül elragadtatott , egy-
szerre több helyen jelen volt, az Isten anyja többször megje-
lent neki, gyógyította csudásan a betegeket , sokszorozta az 
eledelt, jövendölt, s csudás megtéréseket eszközölt. Halála 
után a hivek az ő esedezése által csudákat nyertek az Is-
tentől. Szentté avattatásának pöriratjai 283 lapot foglalnak 
el negyedrédben, 290 tanúnak vallomásai vannak beiktatva, 
164 levél érkezett a szent-székhez, melyben kéretik, hogy 
Dienes ügyét fölvegye; igy Isabella királynő 1861. jan. 15-ről, 
a toledoi érsek és káptalan, a sevillai érsek és káptalan, hat 
főpap, 14 helység, a kath. fejedelem ő fölségének nagy kö-
vetje Romában, s több szerzetes rend " 

PARIS, jan. 30-án. Tegnap volt az államtanácsnak nyil-
vános ülése a válaszföliratról. Altalános vita nem volt, mikép a 
múltévekben, a föliratijavaslat általában elfogadtatott. Azon-
ban Dupin báró ur volt az egyetlen egy, a ki az általános 
vitatkozás czime alatt szólott a porosz kormány igazságta-
lanságairól a katholikusok iránt. Kétségkivül korszerű tárgy, 
mivel, mialatt a protestánsok teljes szabadságot követelnek val-
lásgykorlatukra a kath. országokban, aprót, kormányok aleg-
méltánytalanabbak a katholikusok iránt. Dupin ur, nem akart 
Norvégiáról, vagy más országról beszélni, ő minden prot. 
kormányok között a legfölvilágosultabbat választá ; et s ihaec 
in viridi, quid in arido ? „Beszélnek, igy szólt Dupin ur, egyen-
lőségről; ennekbarátja vagyok, ha azalatt nem értenek anyagi 
egyenlőséget, hanem szellemit, alelkismeretszabadságát, mely-
ben Francziaország minden nemzetek között legelöl vagyon. 
Nálunk 37 milliom lakosság között 36 milliom katholikus 
van; s nálunk soha sem volt panasz, hogy állam-hivatalno-
kok között a cultusra nézve nincs arány. Ső t , több alkalom-
mal valamely cultus érdekei azok által védettek legheveseb-
ben, kik azon cultushoz nem tartoztak. Az európai államok 
között Italián kivül, van még más ország, melynek nagy 
mozgalmai az államférfiak figyelmét magára vonja. Ez Né-
metország. A német államok között van egy, mely 1815-ben 
a hozzánk hű Százország részeivel legdusabban adományoz-
tatott. A rajnai kath. tartományok ép oly önkénynyel csa-
toltattak Poroszországhoz, miként a kath. Belgium a prot. 
Hollandiához Ha Poroszország erélyesen fogta volna föl 
szerepét, 7 milliom katholikus alattvalóihoz igy szólott 
volna : Ti oly kormányhoz tartoztatok eddig, mely alatt 
vallástok egészen szabad volt , ti is a fejedelem, a tör -
vény és az állam-hivatal előtt egyenlőek voltatok, le-
gyetek ekkép ezután is. —• De ez nem volt igy, a bu-
reaucratia veszélyes ösvényre ragadta az államhatalmat. 
Ez a hivatalból elmozdította a katholikusokat, s ezt nem 
csak oly tartományokban tevé, hol a katholikusok többségben 
levén, némi bizalmatlanságot kelthettek volna az államhatalom-
ban , de ott is , hol, mint például az éjszaki Poroszországban 
egy katholikusra husz protestáns esik. Igy let t , hogy az 
alattvalók harmadának nem volt képviselője Berlinben. A 
katholikusok szerénységüknél fogva nem keresték a magasb 
állami hivatalokat, s e mellett jogaikban is csorbittattak. A 
katholikusok hallgathattak volna, ha ezen csorbítások 
nem a religiot sújtották volna; ők kivántak egy kath. 
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cultusminiszteriumot, a királyhoz fordultak, s a király e kére-
lemre szótalan maradt. Francziaország példány Európában. 
A cultusminiszteriumban minden 5 milliom katholikusra 
van egy főpap ; minden 500,000 protestánsra van egy con-
sistoriumi ülnök, minden 200,0C0 Í3raelitára van egy rabbi. 
Ennyire megy nálunk a cultus-szabadságnak tisztelete. Es 
ime, Berlinben a prot. cultusra adnak 400,000 tallért, a ka-
tholikusra 500-at, tehát minden protestánsra egy tallért, s 
minden husz katholikusra egyet. — Poroszország nesztele-
nül működik , nem tudja a világ mit tesz, csak azt mondja, 
mit már meg tett. Silesia, mikor még Ausztria alatt volt, 
egészen katholikus volt; most 100,000protestáns van benne, 
s midőn a berlini kormány a 900,000 kath. alattvalók cultu-
sára szerény összeget javasolt, a kamara mngtagadta. Nem 
idézek több adatot annak bebizonyítására, mily szomorú 
türelmetlenség uralkodik a mi szomszédságunkban. A sz.-Vin-
cze-Társulatra nézve kivételt tesz Poroszország. Itt 1835-ben 
egy társulat se volt, s ma, csak Berlinben 10, az egész or-
szágban van 222 fióktarsulat. Három országé a dicsőség 
legtöbb társulatot birhatni ezen nagy társulatból. Első Fran-
cziaország , második Belgium, harmadik Poroszország. Ha 
nálunk ezen társulat nem sújtatott volna , ma a fióktársula-
tok a 2000-et meghaladták volna, de ma a volt 1800 fiók-
társulatból csak 1300 létezik még. Meghalt Morlot bibornok, 
a társulat érzékeny csapást szenvedett, mivel a bibornok és 
érsek évenként az államtanácsosi jövedelmét, a 30,000 fran-
kot egészen a társulat rendelkezésére bizta. Ezt mondom 
most, mivel már az érsek alázatossága meg nem sértetik. 
Van Németországban egy böleselmi tan , melynek Hegel 
nevet adnak; ezen bölcselmet a szerző a religiora, és az 
államra alkalmazza. A religiora nézve a kereszténység csak 
a héber vallástannak folytatása és fejlődése, s a keresztény-
séget a bölcselem majd eltemeti. Az államra nézve Hegel 
szerént a porosz király minden, a hatalomnak központositó 
birtokosa. Ez tetszett az államhatalomnak , Hegel benső tit-
kos tanácsos lett , tanítványai a hivatalokat elfoglalták , be-
folyásukat mindenre kiterjesztették; s mikor Hegel meghalt, 
egy protestáns pap igy szólt holtteteme fölött : „Jézusnak a 
legnagyobb dicsősége egyedül az, hogy Hegelt megelőzte." 
A porosz kormány felvilágosult, mégis mennyit szenvednek 
alatta a katholikusok ? Nem szólok Svédországról, a türel-
metlenség ott még kiállhatatlanabb." Ez volt az egyedüli 
szónoklat az általanos vita czime alatt A tárgy égető, Euró-
pában észlelésre méltó ; de a kőmives ujságlapok, és a melyek 
ezeket követik, Dupin beszédjét közölni nem fogják. Ha a 
vörös herczeg, vagy Jules Favre gyújtogató beszédet tar-
tott volna, a lapok kétségkívül fölkapták , s a világ minden 
zugaiba bevitték volna ; de a szónoklat a méltánytalanul el-
nyomott 7 milliom katholikusról szól Poroszországban, a 
lapok hallgatni fognak, ép azon lapok , melyek a két héber 
gyermek miatt három év előtt az egész világot betöltötték 
lármájukkal. (Vége következik.) 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 6-án. Köszönettel fogadtuk és örömmel 

szemlélgetjük a pécsi egyházmegyének térképét, melyet raj-
zolt H o r n e r , kőnyomatban pedig H o c h r e i n állított ki. 
A mü pontos, tiszta; talán óhajtható lett volna a szolgabírói 
járások mellett még az esperesi kerületeket is kijelelni Az 
egyház-történelem szempontjából is igen üdvös volna , ha 
minden megye készittetne ily térképet. 

— Egy becses czikk küldetett be hozzánk a kath. sajtó 
lendületéről, melyet lehető legközelebb adandunk ; nehogy 
azonban a szükséges halasztás miatt tán későbben jöjjön 
napfényre a t. czikkirónak egyik óhajtása, kiirjuk azt ezen-
nel. Legforróbb vágya teljesül a t . irónak, midőn Ketteler 
müve magyarra tétetik át ; arra azonban figyelmezteti a de-
rék fordítókat, tie mulaszszák el kiadásukba fölvenni Kette-
lernek a tyroliakhoz intézett tanulságteljes levelét. (Volksfr. 
1862-ki 87. sz ; I Tan. 1862-ki 91. sz.) 

— A laachi ősrégi kolostort, Andernach mellett Rajna-
Poroszországban , mely 1093-ban a szent-benedekiek szá-
mára építtetett, 1802-ben pedig majorsággá változtattatott, 
nem rég 800 hold földdel együtt Schaesberg belga gróf 
130,000 talléron megvette és a jezsuitáknak adományozta; 
két atya oda már meg is érkezett. 

— A trappistáknak Angolországban 1835 óta van egy 
apátságuk Mont. St. Bernhardban. Egy buzgó convertita 
ajándékozta akkor nekik a telket kolostor-épitésre. Újévkor 
igtattatott be a harmadik apát , Anderson Bertalan atya. 

— Lyont nem rég hagyta el az uj fölszentelt püspök 
Dubrey, naey megyéjébe, Galvestoneba menendő, hol 16 
évig volt missionarius. Már Lyonból 20 áldozár és zárdanő 
kisérte őt, kikhez Parisban ismét 40 küldér csatlakozott Ame-
rikába utazandó. 

— A kulmi megyében (Poroszország) a mult év lefoly-
ta alatt 183 személy, és pedig 82 féríiu, 101 nő , tért vissza 
a kath. egyház keblébe. Folyo évi február elején pedig 25 
convertita vétetett föl az egyház keblébe, minekutána 
S p i e s k e curatus 5 hónapig tanította őket szent hitünk 
igazságaira. 

— Megjelent a ,Magyar Egyházi Szónok' IV. füzete 
böjt III. vasárnapjától, böjt VI. vasárnapjáig terjedő tarta-
lommal , a hét minden napjára való beszéddel. 

— A carpii (Modena) püspök meghalt Minthogy me-
gyéje a legszegényebbek egyike Olaszországban, püspöksé-
gének ideje alatt a papnöveldében maga tanitotta az erkölcs-
tant, az utolsó években a bölcselmet is ; ezen kivül az isko-
lákban és templomokban is rendesen tartott hitoktatásokat. 

— A párisi német missio javára Hahn-Hahn grófnő 
3000 sorsjegyet adott el, a sz. Károlyról nevezett nénikék 
háza a Lafayette utczában még 100,000 frankkal volt ter 
helve. A gyermekek oly nagy számmal tódulnak a nénikék-
hez, hogy okvetlenül szükséges még egy emeletet épiteni 
intézetükre. 

— A basel-solothurni káptalan 7 szavazattal 4 ellené-
ben a delsbergi plebánust és esperest, L a t s c h a t Eugent 
választotta baseli püspöknek A választott Romában is ta-
nult , és a schweiczi egyházi lap szerént „Péter hitét János 
szeretetével párositja magában." 

— Ezen kifejezéshez „középkori setétség" az egyház 
ellenei által oly eszme köttetett, hogy annak minden megkü-
lönböztetés nélküli használata mindég gyanús, és azért kerü-
lendő, épen ugy mint a „pápista" elnevezésnek használata is. 
Ennyit válaszul a ,P. H.'-nek. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Eszme-tisztázás. 
(Vége.) 

Bizonyos emberek ellenmondásai valóban bá-
mulandók. Ki a vallás fölött gúnyolódott, ki a lélek 
szellemiségét, halhatatlanságát, az Isten létét tagadta, 
ki az erkölcsiséget kinevette, és annak legmélyebb 
alapjait aláásta: náluk mindég menthető, sőt dicsé-
rendő is volt. Az irók, kik ezen kárhozatos föl-
adattal foglalkoztak, félisteneknek tekintetnek ; az 
istenség száműzetett a templomokból, hogy azokba 
ezen iskola főnökeinek nevei és szobrai helyeztet-
hessenek el ; a tiszteletre méltó dómoknak ivezetei 
alatt , a nyugalomnak helyén, hol a keresztények 
hamvai várták a föltámadást, egy Rousseau és Vol-
taire koporsóit kelle elhelyezni, hogy a jövendő nem-
zedékek oda szálljanak alá, és ezen csendes, ünnepé-
lyesen homályos hajlékokban elmélkedjenek, és fogé-
konyakká tegyék magukat ezen szellemek sugallatá-
nak elfogadására. De ily körülmények közt minő jog-
gal lehet azután panaszkodni, ha a tulajdon, a családi 
élet és a társadalmi rend megtámadtatik ? A tulajdon 
szent; ámde szentebb-e mint az Isten? Vagy a csa-
ládot és az államot illető igazságok, bár mily fonto-
sak legyenek is különben, magasztosabbak-e mint a 
moralnak örök elvei, vagy jobban mondva más va-
lami-e azok, mint ezen örök elveknek alkalmazása? 
Vegyük azonban ismét föl a vizsgálat fonalát. Ha 
egyszer meg van alapítva az elv, hogy vágynák bün-
tethető tévelyek; elv, mely ha nem is betű szerént, 
de legalább a valódi életben mindenki által helyben-
hagyandónak bizonyul be, oly elv, mely egész ere-
jében egyedül csak a katholicismus által tartathatik 
fön: akkor világos, hogy az emberi társadalom jog-
gal büntetheti bizonyos tanitmányok, és ezekből szár-
mazó tények hirdetését, terjesztését a nélkül, hogy 
tekintetbe vegye a meggyőződést, mely ezen bűnös 
eljárásnak alapul szolgál. A törvény megengedi, hogy 
értelmi tévedésnek volt vagy lehetett helye; de épen 

ezen tévedést büntetendőnek nyilatkoztatja ; és ha az 
ember ilyenkor öntudatának bizonyságára hivatkoz-
nék, a törvény figyelmezteti őt , hogy azt javitsa 
meg. Ezen alapon nyugszik az ily törvény igazsá-
gossága , mely oly igazságtalannak látszék ; ezen ala-
pot ki kelle jobban emelni, nehogy különben az em-
beri törvények legnagyobb részét a legfeketébb szé-
gyen-bélyeg undokitsa; mert bizonyára szennyfolt 
volna, ha az emberek azon jogot bitorolták volna 
maguknak, melynél fogva megbüntethetnék azt, ki 
valóban nem bűnös; ez képzelhetien jog, mely magát 
Istent sem illeti meg, és még kevesbbé tartozhatik 
az emberi igazságosság szabadalmai közé. Maga a 
végtelen igazságosság sem volna az, a mi: ha az ár-
tatlant megbüntethetné. 

Talán még más forrását is fölfedezhetnék a jog-
nak, melynél fogva a kormányok bizonyos tanok és 
azokból eredő tettek ellen fölléphetnek, ha mindjárt 
az azokban részeseknek meggyőződése még oly mély 
volna is. Fölhozhatnók, hogy a kormányok a társa-
dalom nevében működnek, melynek, mint minden 
egyéb lénynek joga van magát védelmezni. Vannak 
tanitmányok, melyek által a társadalom főnállása ve-
szélyeztetik, és azért a szükség kényszeriti, de jogá-
ban is áll, azoknak szerzőjét leküzdeni. Bármily el-
fogadhatónak látszassék egyébiránt ezen alap, még is 
jelentékeny helytelenségben szenved, minthogy meg-
szünteti a büntetés és igazságosság eszméjét. Ki ma-
gát védelmezve a megtámadót megsebesíti, azt nem 
bünteti, hanem csak ártalmatlanná teszi; és ha ezen 
szempontból tekintjük a társadalmat: azon bűnös, 
ki a vérpadra hurczoltatik, nem valódi bűnös, ha-
nem oly szerencsétlen, ki az egyenetlen harczban le-
győzetett , melybe elég botorul ereszkedett. A bíró 
szava, mely az ítéletet hangoztatja fölötte, nem az 
igazságosságnak magasztos szava; hanem a társada-
lom boszujának actusa, melyet ő megtámadni meré-
szelt. Ezen szónak „büntetés" ekkor egészen más ér-
teménye van, és annak mértéke inkább a számítás-
tól függ mint az igazságosság elvétől. Nem szabad 
felednünk, hogy a társadalom, ha az önvédelem jo-
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gánál fogva valakire, kit különben egészen bűntelen-
nek tart, büntetést szab, akkor már nem itél, nem bün-
tet , hanem harczol. Ez állhat talán állam és állam 
közt, de nem lehet helye az állam és egyén közt. 

Az imént elemzett tanitás elég világosan meg-
mutat ja , mit kell tartani az általános türelem elhír-
hedt elvéről ; látható, hogy az az élet mezején ép oly 
kévéssé alkalmazható, mint elméletileg meg nem 
alapitható, és igy önmagukban összeomlanak mind-
azon vádak, melyek a katholicismus türelmetlensége 
ellen fölhozatnak. Megdönthetlenül áll, hogy a türel-
metlenség bizonyos józan értelemben és mértékben 
mindenkor joga marad az államhatalomnak, hogy 
mint ilyen mindenkor elismertetett, és még ma is 
elismertetik. A kormányok ugyan gyakran visszaél-
tek ezen elvvel, és annak nevében az igazságot is 
üldözték; ámde mivel nem él vissza az ember? A 
józan bölcsészetnek tehát föladata lett volna, nem 
tarthatatlan és veszélyes elveket fölállítani, nem 
ejrész a keseredésig a régi idők emberei és intézmé-ö o o 
nyei ellen uszítani : hanem a szelidebb és kimélőbb 
gondolkozásmód terjesztését emelni, mindenek fölött 
pedig azon magasztos igazságokat meg nem támadni, 
melyek nélkül a társadalom fön nem állhat, és me-
lyeknek kiirtása után a világ az erősebbnek hatal-
mába, és igy az önkény és zsarnokság kezeibe esnék 
zsákmányul. 

A vallás-igazságokat megtámadták, a nélkül 
hogy meggondolták volna, miszerént azokkal legben-
sőbben össze van kötve a moral, és hogy ezen moral 
maga is vallási igazság. Korlátlan gondolkozási sza-
badságot hirdetve.az emberi léleknek csalhatatlanság 
tulajdoníttatott; a tévely megszűnt a tévelyekhez 
számittatni, melyekbe az ember eshetik. Elfeledték, 
hogy az embernél szükséges az ismeret, hogy akar-
hasson ; és hogy ismernie kell a jó t , hogy azt akar-
hassa. Szivünknek legtöbb tévedése hamis nézpontból 
származik; miért ne volna tehát kötelessége az em-
bernek elméjét megóvni a tévedéstől ? De mióta az 
állíttatik, hogy a véleményekre nem kell sokat adni, 
hogy az embernek szabadságában áll, azok közt 
kénye-kedve szerént válogatni még akkor is, ha azok 
a hit- és erkölcsiségre vonatkoznak : az igazság igen 
sokat vesztett tekintélyéből, és az emberek szemei-
ben nem bir többé azon magasztos fontossággal, 
melylyel azelőtt benső értékénél fogva, tehát önma-
gában föl volt ruházva, és igen sokan magukat nem 
hiszik kötelezetteknek annak birtokába jutni. Ez si-
ralmas hangulata a szellemnek, és a társadalom rák-
bajainak egyik legnagyobbika. 

A folhordott eszmék némi kiegészitéseül még a 
következőket adjuk a vallási és polgári türelemről, 
mint két egymástól egészen különböző dologról; ám-
bár Rousseau az ellenkezőt állitja. A vallási vagy 
hittani türelmetlenség azon meggyőződésben alapszik, 
mely szerént a katholikusok a kath. hitet egyedül 
igaznak ismerik el. A polgári türelmetlenség abban 
áll, hogy az államban nem türetik más vallás, mint 
a katholika. Ezen két fogalomnak a meghatározása 
elegendő, hogy minden okos ember meggyőződjék 
arról, miszerént a türelmetlenségnek e két neme nem 
épen elválaszthatatlan egymástól, mivel igen könnyű, 
hogy a katholikusok, kik különben vallásuk igaz-
ságáról legbensőbben meg vágynák győződve, mégis 
eltűrnek olyanokat, kik egy más vagy épen semmi 
valláshoz sem tartoznak. A vallási türelmetlenség az 
értelemnek a hittől elválaszthatlan actusa; mert ki 
hitének igazságáról szilárdan meg van győződve, an-
nak okvetlenül meg is kell győződve lennie, misze-
rént egyedül nála van az igazság, minthogy az igaz-
ság csak egy. A polgári türelmetlenség az akaratnak 
actusa, mely oly embereket, kik nem tartoznak ugyan-
azon religiohoz, magától ellöki, és különféle ered-
ményt szül, a mint a türelmetlenség az egyén vagy 
a kormány részéről nyilatkozik. Ellenben a vallási 
türelem azon véleményben áll , mely szerént minden 
vallás igaz; mi tulajdonképen annyit tesz, hogy egyik 
sem igaz, mivel lehetetlen, hogy egymással ellen-
mondásban levő dolgok egyszerre mindannyian iga-
zak legyenek. A polgári türelem pedig abban áll, 
hogy különféle vallású emberek békében engedtes-
senek egymással élni; mi, mint a türelmetlenség, 
szintén különféle eredményeket szül, a mint tudnillik 
a türelem az egyén vagy a kormány által gyako-
roltatik. 

Ezen különbséget minden világossága mellett 
Rousseau nem fogta föl; az ő állitása szerént ezen 
megkülönböztetés csak agyrém, hiu koholmány, és 
a türelmetlenségnek két neme egymástól elválaszt-
hatatlan. Ha Rousseau csak azon állitásra szorítkozott 
volna, hogy, ha a vallási türelmetlenség, vagy is, 
mint fólebb mondók, a vallás igazságáról való meg-
győződés általános lett valamely országban, az a 
mindennapi életben szintúgy mint a törvényhozás-
ban bizonyos törekvés által nyilatkozik más vallá-
suakat nem tűrni , kivált ha ezek száma csekélyebb : 
állitásának volna valami alapja; de Rousseau nem 
ezen szempontból tekinti az ügyet , hanem nyilait a 
katholicismus ellen lövelve azt állitja, hogy a türel-
metlenség e két neme egymástól elválaszthatlan, mi-
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vel „lehetetlen oly emberekkel együtt békében élni, 
kiket elkárhozottaknak hiszünk, és őket szeretni 
annyit tenne, mint Istent, ki őket megbünteti, gyű-
lölni." Alig lehet már valamit jobban elferdíteni ; 
mert ki mondotta Rousseaunak, hogy a katholikusok 
valakit elkárhozottnak hisznek mindaddig, mig élet-
ben van, és hogy a tévelygő embert nem lehet sze-
retni , hacsak Istent nem gyülöljük ? Valljon nem 
kellett-e volna neki is tudnia, mit a gyermekek a mai 
ker. tan elemeiből tudnak, hogy a felebaráti szeretet 
minden katholikusra nézve elkerülhetlen parancs, va-
lódi liitágazat? Hogy kötelességünk felebarátunkat 
ugy szeretni, mint minmagunkat; és hogy a „feleba-
rát" alatt mindazok értetnek, kik a mennyországot 
már elnyerték vagy elnyerhetik, kiknek számából 
senki sincs kizárva, mig él. — Rousseau talán mon-
daná, hogy mi legalább is azon meggyőződést ápol-
juk, miszerént az, ki ily állapotban meghal, elkár-
hozik; de nem gondolja meg, hogy mi ugyanazt 
gondoljuk a bűnösről is, ha mindjárt bűne nem is az 
eretnekség; és még sem állította senki sem, hogy a 
valódi katholikusok a bűnösöket nem tűr ik , vagy 
hogy magukat kötelezetteknek tartják azokat gyű-
lölni. Egy religio sem tanusit több buzgalmat a té-
velygők megtérítésében; és a helyett, hogy a kath. 
hit az ellenüki gyűlöletet szitná: szószéken, köny-
vekben , értekezletekben százszor ismétli az Ur azon 
akaratját , mely szerént az nem akarja a bűnös vesz-
tét, hanem hogy megtérjen és éljen; é shogyameny-
nyekben egy megtért fölött nagyobb az öröm, mint 
99 igaz fölött. 

És nem is kell hinni, mintha azon férfiú, ki ily 
keserűen nyilatkozott a katholikusok türelmetlen-
sége felől, általános türelemnek lett volna barátja. 
Ellenkezőleg az államban, melynek képét önmaga 
rajzolta, a türelem köréből nem azokat zárta k i , kik 
nem az igaz religiohoz tartoznak, hanem kik eltérnek 
az államvallástól, melyet meghatározni a kormány 
jogához tartoznék. „Mellőzzük, mondja ő, a politikai 
fontolgatást; forduljunk a joghoz, és vegyük szem-
ügyre az elveket ezen jelentékeny pontra nézve. A 
jog , melyet a társadalmi szövetség az uralkodónak 
tulajdonit alattvalói fölött, nem haladhatja meg a 
közjó által vont határokat. Az alattvalók nem köte-
lesek véleményeikről számolni, kivévén mennyiben 
azok a közjót érintik. Az államnak érdekében fek-
szik, hogy minden polgárnak legyen religioja, mely 
szeretetet olt belé kötelmei iránt; azonban ezen reli-
gionak tanai az államot és tagjait csak annyiban érin-
tik, a mennyiben az erkölcsiségre és azon kötelmekre 

vonatkoznak, melyeket az, ki azokat vallja, mások 
irányában teljesiteni köteleztetik. Egyébiránt min-
denki ápolhat bár mily véleményeket kénye-kedve 
szerént, a nélkül, hogy az uralkodóknak azokra va-
lami gondja lenne; mert minthogy az uralkodónak 
a más világra semmi hatalma sincs, ne is aggódjék, 
minő sorsa lesz alattvalóinak ottan, elég, ha ezen a 
világon jó polgárok voltak. Nincs tehát más hitval-
lás, csak a polgári, melynek czikkelyeit az uralkodó 
határozza meg; nem mint vallási hitágazatokat, hanem 
csak mint bevezetést a társadalmi életbe, melyek 
nélkül lehetetlen valakinek jó polgárnak lennie. Azok 
elhivésére ugyan nem kényszeríthet senkit; de min-
denkit száműzhet, ki azokat nem hinné; ném mint 
istentelent, hanem mint a társadalom ellenségét, ki 
nem képes a törvényeket és igazságosságot őszintén 
szeretni, és szükség esetében kötelmének életét föl-
áldozni. Ha valaki ezen hitágazatokat nyíltan elis-
merte, és ugy viseli magát, mintha azokat nem 
hinné, halálbüntetést szenvedjen; mert a lehető legna-
gyobb bűnt követte el, és a törvény előtt hazudott." 
(Contr. Soc. IV. 8.) Láthatjuk tehát, hogy Rousseau 
annyira viszi az állam türelmét, mi kép még a hit-
czikkeket is általa határoztatja meg, és neki jogot 
tulajdonit azok száműzésére, halállal való büntetésére, 
kik az uj pápa határozataihoz nem alkalmazkodnak, 
vagy azok ellen cselekesznek, ha azokat egyszer el-
fogadták. Bármily különcznek tessék is Rousseau 
ezen nézete, megegyez az mégis mindazok rend-
szerével, kik a vallási dolgokban valamely tekintély 
főbb hatalmát elvetik. Elvetik ők ezt akkor, midőn 
arról van szó, hogy az a kath. egyházat vagy annak 
fejét megilleti; de megfoghatlan ellenmondással a 
világi hatalomnak tulajdonítják. Különös az is, hogy 
midőn az uralkodó által meghatározott religio elleni 
makacsságot száműzéssel vagy halállal kívánja bün-
tettetni , ezen büntetéseket nem mint istentelen, ha-
nem mint a társadalom ellensége ellen akaija alkal-
maztatni. Rousseau ebben azon igen természetes tö-
rekvését követé, hogy ezen kérdésben a büntetések 
alkalmazása által az istentelenség ne is érintessék; 
azonban mi különös köze lehetne ahhoz az embernek, 
ki a számkivetésben sinylett, vagy a vérpadon hunyt 
el,hogy minő nevet adtak az ő bűnének? Ugyanazon 
fejezetben Rousseau ajkairól egy nyilatkozat siklott 
ki, mely egyszerre leleplezi azon pontot, melyet ed-
dig a bölcsészeti elmélkedések oly nagy készületével 
takargatott. „A ki azt merészli állítani, hogy az egy-
házon kívül nincs üdv, taszíttassák ki az államból." 
Ez más szavakkal annyit tesz, hogy a türelem min-

2 0 * 



+» 156 « 

denkire kiterjeszkedik, csak a katholikusokra nem. 
Nem egyszer jegyeztetett meg, hogy a Contr. Social 
a franczia forradalomnak törvénykönyve volt; és va-
lóban ez soha sem téveszté szemei elől, mit hagyott 
meg neki a törvényhozó türelmessége a katholikusok 
irányában. Jelenleg is sokan látszanak a genfi böl-
csész tanitványai lenni, és ezek egekig magasztalják 
őt; bizva azonban az emberiség józanságába és eszébe, 
hiszsziik, hogy az utóvilág egyhangúlag meg fogja 
erősiteni azon Ítéletet, melylyel minden becsületes 
ember a föl forgatás ezen magasztalóját, és a ,Vallo-
mások' szemtelen szerzőjét megbélyegezte. Pllk. 

Böjti körlevelek. 
G y ő r i püspök ő mlga böjti körlevelében általában az 

imádságról, különösen pedig a breviárium elmondásának kö-
telméről értekezik. A szokott alapossággal irt levélnek azon 
részét közöljük, mely az imáról általában szól : Quod oblata 
bac opportunitate, ut ad Vos perferam, temporis munerisque 
mei ratio deposcere videtur, eo redit, ut vestrum zelum ve-
stramque pietatem ad orationis assiduitatem ac imprimis ad 
Officii canonici spiritui Ecclesiae conformera persolutionem, 
non tam exeitem, quam inflammem atque obfirmem ; quo sic 
et paternam meam in Vos caritatem, et vehemens desiderium 
aliquid gratiae spirituális Vobis impertiendi, quoquomodo 
testatum faciam. 

Eo tota Christi doctrina institutioque collimat, ut qui-
cumque ei nomen dedissent, posthabitis fluxis caducisque ter-
rae hujus bonis, coelestia potissimum sempiternaque moliren-
tur, et compressis naturae obloquentis cupiditatibus intimiore 
Dei consvetudine delectari assuescerent ; hoc solum pacto, 
in via licet constituti, amissam primae originis nobilitatem 
recuperaturi, et beatae olim in patria visionis gloriaeque 
compotes futuri. „Quae sursum sunt sapite, non quae super 
terram ; ') et nolite conformari huic saeculo, sed reforma-
mini in novitate sensus vestri , 2) ut ambuletis digne Deo, 
qui vocavit vos in suum regnum et glóriám ; 3) ut sitis san-
cti et immaculati in conspectu ejus, 4) et reportetis finem fi-
deivestrae, salutem animarum. J) Seimus enim, quoniam cum 
apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti 
est." ®) Haec cum universim ad omnes qui Christiana pro-
fessione censentur , tum maxime ad Sacerdotes , utpote mi-
nistros Christi et dispensatores mysteriorum Dei, 7) „penes 
quos et religionis summa," 8) attinere, quis abnuat ? „Cleri-
cus est, inquit S. Petrus Chrysologus, fl) qui ante Dominum 
stat jugiter, versatur inter altaria semper, neque a Dei ocu 
lis recedit umquam ;" qui proinde, ut nominis mensuram im-
pleat, mente supra res omnes humanas erecta, suam in coe-
lis figat conversationem 1H) Deique, quem ubivis praesen-
tem, conscientiae suae testem arbitruinque suspicit, congres-
sum, ac veluti convictum assectetur, est necesse. Qui vero 
id , nisi oratione fiat? quae passim „sermocinatio cum 
Deo;" 1 ') „familiaris conversatio et conjunctio hominis cum 

' ) Coloss. 3, 1. 2. 2) Hom. 12, 2. 3) 1 Thess. 2, 12. ») Kphes. 1, 
4. 5 1 Petr. 1 , 9 . e ) 1 Joann. 3, 2 7J 1 Cor. 4, 1. *) Horm. Pap. epist. 
25. B) Serin. 26. n. 1. '») Philipp. 3. 20. "J S. Gregor. Nvss. De orat. I. or. 

Deo ;" ') ascensus mentis in Deum, 2) a Patribus nuncupari 
solet „Tendit enim oratio in Deum , ut verbis utar Doctoris 
Angelici, 3) quasi a voluntate caritatis mota, dupliciter: 
uno quidem modo ex parte ejus, quod peti tur, quia hoc est 
praecipue in oratione petendum, ut Deo uniamur; alio modo 
ex parte ipsius petentis, quem oportet accedere ad eum , a 
quo peti t , vel loco, sicut ad hominem, vei mente, sicut ad 
Deum." Et re sane vera , numquam sumus Deo propiores, 
quam cum pios animi, caritate dilatati, affectus ac desideria 
in sinum Patris coelestis effundimus ; nam „cum sanctis pre-
cationibus et mente tranquilla, et ad divinam unionem ac-
commodata (Deum) deprecamur, tum demum nos etiam ei 
praesentes sumu3." 4) Atque jam ex his , quanta insit ora-
tioni dignitas et praestantia, suapte innotescit. Quid enim 
sublimius cogitari, aut honorificentius dari usquam potest, 
quam si homini mortali verendam Numinis Majestatem con-
venire, ejusque non congressu tantum , sed etiam afiatu per-
frui liceat? An non Angelos aemulatur , eorumque conditio-
ni quodammodo exaequatur, 5) quisquis Creatori ac Parenti 
omnium Deo castae orationis dependit obsequium? „Etenim 
cetera omnia, illorum inquara et nostra , et natura , et vi-
vendi ratio, et sapientia, et intelligentia, et quidquid dixerit 
quispiam, longo intervallo inter se distant; praecationis au-
tem officium est hominibus commune cum Angelis, neque 
est aliquid quod sit intermedium in iis, quae ad praecandum 
pertinent. Hac segregaris a peeudibus, haec te Angelis 
jungit." ®) Ut facile intelligi queat, vix aliud esse obligatio-
nis genus, quo sacerdotem majore tum alacritate, tum indu-
stria defungi oporteat, quam sit orandi obligatio, praesertim 
si sanetae, quam ingressus est , vocationis indoles, et prae-
clari, quos oratio rite comparata producit fruetus, paulo ac-
curatius inspiciantur. 

Sacerdos „ex hominibus assumtus, pro hominibus con-
stituitur in iis, quae sunt ad Deum." 7) Itaque medio veluti 
loco Deum inter et homines positus, necessitates supplica-
tionesque populi in se suseipit, et ,,ac si omnium pater ipse 
s i t , sic ad Deum accedit," 8) negotia fratrum, tamquam se-
quester, ad thronum misericordiae divinae deferens, etopem, 
clementiam, propitiationem flagitans. Neque id suo, sed 
Ecclesiae, ac praecipue justorum omnium nomine facit. Quid 
a Deo negatum iri putabimus ejusmodi precibus, quas pietas 
concipit, Caritas inflammat, omnium justorum fides conse-
crat ; quas fidelium vota comitantur , ipsiusque summi ac 
aeterni Pontificis sacrificium fulcit atque commendat ? Quam 
mira vis et efficacia sit orationis sacerdotalis id innumeris 
minimeque dubiis constat exemplis. „Aaron stans inter mor-
tuos et viventes, pro populo deprecatus est , et plaga cessa-
vit." 9) Orat Ananias domi suae secreto. Credibile est pre-
ces ab eo fundi pro conversione viri, quem spirantem mina-
rum et caedis Jerosolymis profectum acceperat: et ecce 
Saulus in via, quae Damascum ducit, subito immutatur ; sic-
que Ananiae precibus consummatur opus, quod extremis san-
cti levitae Stephani suspiriis fuit inchoatum. 10) 

' ) S. Joann. Climac. Grad. 38. 2) S. Joann. Damasc De ortliod. 
fide lihr. 3. c. 24. 3) 2, 2. qu. 83. art. 1. ad 2. 4) Dionys. Areop De di-
vin. Nomin. c. 3. n 1. 5 ) S. Gregor. JVyss. De orat. 1. or. ") S. Joann. 
Chrysost. De precatione oral 2. ) Hebr. 5. 1. 8) S. Joann. Chrysost. 
De Sacerd. Iil>. 6. n. 4. 9 ) Num. 16. 48- , 0 ) Massillon, Discours sur 1' ex-
cellence du Sacerdoce. 



Quanta praeterea incumbat Sacerdoti orandi nécessi-
tas ac obligatio, inde quoque dispicere pronum es t , quod 
sola fere oratio eas suppetat vires, quibus ad omnes gravis-
simi muneris sui partes cum successu explendas reddatur 
idoneus. Ea quippe promtum expeditumque faci t , ut onera 
et labores sacri ministerii, superatis quibusvis obstaculis, 
strenue perferat. .,Fallitur profecto, quisquis opus hoc peri-
culosum et grande absque devotionis pabulo, et orationis 
praesidio, prout decet consummare se posse putat ; lassatur 
prorsus in opere, et in via deficit, si ab interna maneat re -
fectione jejunus." ]) Ea certissimum est contra congenitas 
naturae infirmitates et tentationum assultus munimentum ac 
praesidium. „Bonum scutum oratio, inquit S Ambrosius, 2) 
quo omnia adversarii ignita repelluntur." Et S. Joannes 
Chrysostomus : „Impossibile, a i t , hominem congruo precan-
tem studio, Deoque continuo supplicantem, umquam pec-
<care." Ideoque S. Joannes Climacus 4) hortatur : „Si hosti-
bus ingruentibus regem coelestem assidue in auxilium voca-
veris habe bonum animum , non fatigaberis : celerius enim 
abs te per se recedent. Verentur enim impii, ne ex pugna 
coronam reportes per orationem: fugient proinde ab oratione 
tamquam ab igne cruciati." Ex ea dimanant in animum om-
nia ilia virtutum ornaraenta, queis ministrum Ecclesiae 
praefulgere decet. „Quando aliquem cerno , ait rursus Chry-
sostomus , J) in Deo colendo sine satietate persistere, qui-
quo non precari assidue in magnis numeret detrimentis, 
omnium ilium virtutum acerrimum cultorem, Deique templum 
esse conjicio." Ex ea et per earn acquiritur ipsa doctrinae 
salutaris cognitio, qua populus fidelis pascendus, et in sé-
mita salutis deducendus est. „In oratione sit conceptio spi 
rituális." ü) „Hauriant igitur (Sacerdotes) sitibundo corde 
de thesauris sapientiae orationis instantia disciplinam mo-
rum , quam servent , et — descendendo ad plana ac proxi-
mis ministrando eructent verbum vitae, verba et documenta 
salutis." 7) Denique ut paucis complectar omnia, nullum, 
quantumvis eximium, gratiae divinae beneficium, quod ora-
tio suis praedita dotibus non impetret. Illi intrepida pro reg-
no Dei decertantium fort i tudo, et reportati de hostibus re-
ligionis et Ecclesiae triumphi ; illi „serenitas atque tran-
quillitas animae quiescentis , ac universam tempestatem , ac 
turbinem perturbationum fugans," 8) plerumque in acce-
ptis debent referri; ut adeo merito S. Bernardus °) in haec 
verba erupisse mihi videatur : „Orando bibitur vinum, 
quod — humectât interiora latentis conscientiae. Escas bo-
norum actuum dirigit, digerit et deducit per quaedam ani-
mae membra, fidem roborans, spem confortans, vegetans 
ordinansque caritatem et impinguans mores. Sumto cibo po-
tuque quid jam res tâ t , nisi ut pauset aegrotus, et quieti 
contemplationis post sudores actionis incumbat." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , mart. 5-én. A jó ügy érdekében közöljük azon 

körlevelet, melyet alulirtt , a Lipót-templom javára kiadott 

' ) S. Laur. Justin. De institut, et regiinin. praelat. c. 11. n. ult' 
In obit. Valentin n. 32. 3) Hom. 79. ad popul, antioch. 4) Grad. 28. 

s ) De precat. orat. 1. °) S. Paulin. Kpist. 4. ad Severuin. S. Laurent. 
Justin. 1. c. n. 6. 8) S. Hieron. lib. 3. in Epist. ad Eplies. e. 6. 9 ) Serin. 
18. in Cant. 

müveinek érdekében az esperesi hivatalokhoz intézett. Rövid 
bevezetés után ekkép szól : Filialis reverentia erga parenta-
lem auctoritatem mihi basis reverentiae erga omnes caete-
ras auctoritates esse videtur. Ad hanc itaque filialem pieta-
tem excitandam et fovendam paravi opusculum de „ o f f i c i-
i s p r o 1 i u m" lingva Hungar ica , Germanica et Slavica 
procusum. Speciali utpote vocatione mea actus ac t r is t j 
experientia edoctus intendő suppeditare parentibus melli 
tincta atque decretoria arma, quibus aut doceant, aut com-
pescant filios filiasque suas. Cum autem hic per me intentus 
finis sub ea nonnisi conditione obtineri possit, si hocce opus-
culum quam maximo numero ad manus tam teneriorum, 
quam adolescentium prolium perveniat , cum hoc uno alium 
quoque ad animandum coniunxi finem : purum nempe ex 
hoc et alio opusculo promanaturum lucrum in aedificationem 
Ecclesiae, quae Pestini in Leopoldino suburbio in honorem 
ac gloriam Dei exstruitur, vovi. Ecclesia haec post praemis-
sas longas praeparationes a 10 annis aedificatur; at proh 
dolor ! consumari non potest ob exiguitatem vel saltem in-
sufficientiam subsidii, quod magnificum hoc aediilcium annue 
obtinet. Hinc plures rei patroni varia procudere plana, quo-
rum medio tantum coníletur aes , ut hoc aediilcium tandem 
consumari possit. Quod me attinet, plana haec eo iuvare inten-
dő , quod purum e divenditione tum opusculi de „c u 11 u S. 
S p i r i t u s " men3e Septembri 1862. lingua Hungarica et 
Germanica, tum recentissimi de „ o f f i c i i s p r o l i u m 
e r g a p a r e n t e s o r a t i o n e , e x e m p l i s , p r e c i b u s 
e t c a n t u i l l u s t r â t i" hisce diebus Hungarico, Germa-
nico et Slavico idiomate editi promanaturum lucrum in aedi-
ficationem dictae Leopoldinae Ecclesiae voverim. In re, 
in qua de augenda gloria Dei , de honore Catliolicorum et 
una de bono prolium , de regeneratione filiorum filiarumque 
dulcis patriae agi tur , me nec Deus , nec Ven. Hungáriáé 
Clerus inauditum relinquet et in hune felicem casum me 
etiam Eius fidelis populus adiuvabit. Hac firma spe munitus 
me ad hoc Ven. Officium Vice-Archi-Diaconale supplex ac 
devotus converto, quatenus Idem hoc meum molimen gra-
tiose probare ac in Suo Ven. Vice-Archi-Diaconatu pro Suo 
insigni zelo ac Sua pastorali prudentia gratiose promovere 
dignetur. Pretium opusculi de „S. S p i r i t u , u t p o t e 
p r a e c i p u o i u v e n t u t i s s c h o l a s t i c a e I l l u m i n a , 
t o r e a c M o d e r a t o r e" in 10 x., opusculi vero de „ 0 f -
f i c i i s p r o l i u m e r g a p a r e n t e s " in 20 xris a. v. pro 
uno exemplari defixi. Ubi e compluribus aut singulis paro-
chiis,listae praenumerationisuna cum pecunia (quodTypogra-
ph ic necessarium reddit) ad hoc Ven. Officium Vice-Archi-
Diaconale coníluxerint, perhumane oro, ut ex iisdemadstruc-
tas rubricas benigne complere et mihi easdem aut directe, aut 
medio Ven. Officii aut Dioecesani, eatenus per me humillime 
requisiti, mittere non dedignetur. In reliquo, dum meas devo-
tas atque ardentissimas preces, tota spe mea in Deo et in Ven. 
Cleri Hungáriáé magnanimi zelo locata, iterum iterumque re-
peto , omni cum venerationis cultu emorior Venerabilis Of-
ficii Vice-Archi-Diaconalis humillimus servus ac frater in 
Christo fidelis Aloysius S o l t é s z , Docens religionis et Ex-
hortator in cath. r. Gymnasio. Pestini die 7-a Febr. 1863. 

PARIS. (Vége.) Dupin szónoklata után a §-ok sorba 
olvastattak; a mexicoi hadjáratot illetőleg Boyssy tüzes, de 



rövid szónoklatban ajánlá, hogy Angolország árulása kité-
tessék , de ez el nem fogadtatott. A romai kérdésrőli §-ra 
Thouvenel szólt, emiitvén , miképen rosszalta az államtanács 
a szent-széknek mozdulatlanságát, mennyit fáradott ő , hogy 
a pápát lemondásra birja a koronáról; sikerült Ausztriával, 
Angolországgal a barátságos viszonyokat megújítani ; sike-
rült az egységesített forradalmi Italiát a porosz és muszka 
udvarokkal elismertetni, de nem sikerült a szent-székkel ki-
egyeztetni. Azóta változtak az emberek, de nem változott a 
császár politikája. Miután én hajótörést szenvedtem, másnak 
kellett folytatni a kiegyeztetés politikáját. Én hü szolgája 
voltam a császár szándékainak. A kik azt mondják, hogy a 
császár nézeteit én meghamisítottam, azok rágalmazók. (I t t 
La Guéronniéret értette.) Uraim, Italia egysége meglett 
tény. A szent-székkel zavar van. A zavarból a népszavazat 
húzhat ki." Tehát a vörös herczeget a mai ülésszakban 
Thouvenel pótolta, s a mit Sartiges turini követ oly méltat-
lansággal elutasitott, a romai nép szavazatját, valljon akar-
ja-e a pápát? Thouvenel védi. Sokat előhozott a múltból, 
mit a császár feledékenységbe akar dobni; evvel urának 
nem szolgált. A szolgai hűségről senki sem kételkedett, s 
ha Thouvenel dicsőséget talál benne, hogy urának szolgált, 
a n é l k ü l , hogy saját lelkismeretét megkérdezte volna, ezt 
neki senki sem irigyli. Thouvenelnek általában megfelelt 
Gemeau tábornok, részletesen, rögtönzött szónoklatban meg-
felelt La Roche Jacquelein. „A császár mondá hogy nem 
szövetkezik a forradalommal, igy szólt Gemeau, ez ünnepé-
lyes nyilatkozat. Erre némán maradni nem szabad. Mondjuk 
a császárnak : bizalom ! oly fejedelemnek , ki a ,Roma vagy 
halál' szólamra a pápai fejedelemség föntartásával válaszolt. 
III . Napoleon uralkodásának ez a legdicsőbb ténye. A szent-
atya sem szövetkezett a forradalommal, mivel mozdulatlan 
maradt. Vádolták mozdulatlanságát, pedig e mozdulatlanság 
mentett meg mindent. Mit akart Italia , a forradalomnak tol-
mácsa? A pápai fejedelemségnek ledöntését. Mit akart még 
Italia ? A nemzeteket a forradalom viharába sodorni. Fiús-
nak tehát igaza volt , midőn ellen állt ezen Italiának, mely 
nem lett volna megelégedve a pápa szamkivetésével, hacsak 
a forradalmat egész Európában nem látta volna. Pius fön-
tartotta a fejedelemnek méltóságát, megmentette az ő jogát 
mindenek lát tára, megmentette az egyházat, melyet a forra-
dalmi Italia atheismussal föl akar cserélni. Ha a pápa hála-
datosságból engedett volna Francziaország sürgetéseire, ve-
szélynek tette volna ki Európának nyugalmát. Victor is sok 
hálával tartozik nekünk ; miért nem hajlik ő Francziaország 
tanácsára? minha bizony Európának békéje akkor volna biz-
tositva, ha a pápa számkivetésbe megy. Sőt nem volna-e 
ez legveszélyesebb példa Európában? Nem zavartatott-e 
volna meg az igaznak és jogosnak fogalma? Hogyan bizto-
sitjuk mi Europa békéjét , ha elvül kikiáltjuk, hogy a népek-
nek joguk van az ő kormányaikat fölforgatni ? Ily tan szeren-
csétlenséget szül a nemzetekre, mivel nincs mindég Napo-
leon , hogy a társaságot megszabadítsa Ily tant elfogadni, 
annyit tesz, mint Európát az esztelenségbe lökni. Én nem hi-
szem, hogy mind az, mit a pápától kértek, megnyugtatta volna 
Italiát : mivel a dölyfös emberek agyarkodnak minden ellen, 
a mi őket korlátolja. Ha tehát a jog elveit ,clericalis' név 
alatt ostromoljuk, minden erkölcsöt megtámadunk. S mi lesz 

ebből? Az, hogy a fiatalság tovább megy, az életre fogja al-
kalmazni a mi tanainkat. Ez az örökös forradalmak történe-
te. Föntartani , és visszaállítani, ez adja vissza Európának a 
békét. Azt mondják, hogy Italiának ellensége vagyok. Én 
barátja vagyok a nyugodt, a munkás Italiának, de ellensége 
vagyok az olasz forradalomnak.1' La Roche- Jaquelein rész-
letesebben szólt Thouvenel forradalmi szónoklata ellen. 
„Mondják, hogy a császár politikája nem változott. Bár mi 
legyen az , annyi igaz, hogy mig Thouvenel minister volt, 
a császári politika a szent-széknek nem kedvezett, most pe-
dig kedvező. De akár mint legyen ez, engemet Thouvenel 
beszédjének egy más része fölinditott. Hogyan lehet azt 
egy monarchikus országban , monarchikus nemzet előtt mon-
dani, hogy a népnek joga van kénye-kedve szerént a kor-
mányt fölforgathatni? Ha ez igaz , akkor minden kormány 
megdűl, s igazoltatni fog, mit az 1848. forradalom képviselője 
egy tudományos gyülekezet ülésében mondott, hogy a had-
seregek egyedül a forradalom meggátlására vannak , tehát a 
nép jogainak eltiprására. Vigyázzunk , mivel ily nyilatkozat-

. jaink által a fiatalságot megrontjuk. Lehet, hogy némely eset-
ben , mint például 1852-ben, a nép megkérdeztessék; de nem 
igaz , hogy a népnek jogában volna kormányát megdönteni. 
Önök uraim, miniszterek mondják, hogy Romában nem akar-
nak forradalmat. En elhiszem. De mily pontig nem akarják ? 
A sajtóra forditom a ügyeimet. A democratai, a bukott kor-
mányi (Débats), a hivatalos sajtó is Romának odahagyását 
kikiáltotta Mondják, hogy a kormány a sajtó iránt túlszigo-
ru : de a romai ügyben szóló sajtó iránt túlságosan gyengéd, 
ugy hogy azt lehetne hinni, miszerént még serkenti ez uton. 
Uraim ! még azt jegyzem meg, hogy igen gyűlöletes dolog, 
midőn a kisebbség véleményét ,clericalis' névvel jelzik. Ez 
súlyosabb, semmint látszik : a szavaknak hordereje van. Em-
lékezzenek ama szólamra: ,az aristrokatákat a lámpaoszlop-
ra! ' Kiáltották: éljen a charta! éljen a reform! s e szólam 
kétszer forradalommal végződött. — Miért nem fogadta el a 
szent atya Thouvenel terveit? Az ok egyszerű. Francziaor-
szág biztosítása nem biztosította ő t , hogy Cialdini Umbriába 
be ne törjön. A mult idő nem támasztott a szent-atyában re-
ményeket a jövőre. „Billault röviden szólt. A múltból csak 
azt hozta föl , hogy a kiegyezésre több kísérlet tétetett ; Ro-
ma ,non possumus3al' válaszolt; Turinban tettünk kisérletet, 
itt is azt mondják: ,non possumus'; Romában vallási, Tu-
rinban politikai, non possumus áll előttünk. Várni kell; a 

kormány az egyezkedési politikát tovább folytatja." < 
Erre a S elfogadtatott. Napoleon herczeg volt az egyetlen, 
ki a fölirat ellen szavazott. 

PÉTERVAR, jan. 14-én. Némely komoly elmék szor-
galmasan kezdenek foglalkodni az orthodox egyház előité-
leteivel. Maistre ,Du pape' munkájában első volt, a ki a tu-
dós világot azon ellenmondásra figyelmeztette, melyben van 
a muszka szakadár egyház, midőn szertartásos könyveiben a 
pápai hatalomnak minden jellegeit, előjogait az oltár előtt 
hirdeti, mégis tettleg azt tagadja. Legközelebb egy tudós a 
szakadár egyházból minden ide vonatkozó idézeteket össze-
szedett, s ezeket Lipcsében nyomatja. A mit e tudós ur a romai 
pápa előjogaira nézve tesz, azt lehetne a többi hitczikkelyek-
re is kiterjeszteni. Mindenütt ellenmondás. Például a Szűz 
Máriának szeplőtelen fogantatását el nem ismerik, de azért 
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a szertatásos könyveikben ,egészen, tökéletesen tisztának, 
igen szeplőtelennek' hirdetik. Sz. Ephraem irat jai t , melyek-
ben Sz. Mária dicséretei legnagyobb mérvben foglaltatnak, 
újra kiadják, s a kiadást a synodus megdicséri. Higyjék te-
há t , mit sz Ephraem hitt. — Aromái egyház meghagyja 
az Oltári-szentségnek két szin alatti vételét az egyesülteknek, 
csak azt kivánja , hogy vall ják , miszerént egy szin alat t , le-
gyen az kenyér, vagy bor, Jézus Krisztust egészen veszszük. 
De a szakadár egyház ép ezt tagadja. Hivatkozik azon 
szavakra : „bibite ex hoc o m n e s", elfelejtvén, hogy a ke-
nyérszinre nem mondatott „omnes", tehát lia a kenyérszinre 
az ,omnes' parancs-szó, csak azért, mivel ott olvastatik, a ke-
nyérszinre fölmentő vagy letiltó lesz, mivel ott nem olvasta-
tik. Már pedig a szakadár egyház sem adta az Oltári-szent-
séget a hiveknek egyedül bor szin alat t , s mivel két szin 
alatt ad ja , az teszi , a mire a szentirásban szabadalmat nem 
talál. Igy veri meg magát saját fegyverével, midőn az ,om-
nes' szócskához körömszakadtig ragaszkodik , s annak értel-
mét a hagyományon kívül akarja érteni. — A Szentlélekre 
nézve is mondják, hogy ha a romai egyház tana igaz volna, 
akkor a Megváltó nem mondaná: „qui a Pat re procedit", 2) 
hanem, qui e nobis, vagy qui a patre et a me procedit, s el-
feledik, hogy sz. Jánosnál a 14-ik fejezetben Krisztus Jézus 
az Atyávali ugyanazonosságát, egyistenségét nyiltan kimond-
ta , ha tehát itt ,a nobis' vagy ,a patre et a me' használja, a 
többistenség fogalmát nyújtotta volna ; és hogy sz. János 
14. fej. 26-ik versben mondja: „Paracletus auíem Spiritus 
Sanctus, quem mittit Pater", 15. fej. 26-ik versben: Paracle-
tus , quem ego mittam vobis." Igy áll a szakadár egyház, 
csak azért mivel a hittanulmányok világossága kiveszett 
kebléből. Személyenként szakadárok s eretnekek, tárgyila-
gosan, hitalakra nézve, a mint ez az ő okmányaiban van, 
igazhitűek. Mi is orthodoxnak nevezzük az egyházat, de 
szakadároknak mondjuk az embereket, mivel quod ignorant, 
blasphémant. 

B E Y R U T H , jan. 20-án. Baniasban, a régi Caesarea 
Philippiben mondá a Megváltó : Tu es Petrus, et super hanc 
petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non prae-
valebunt adversus earn. És ép e város az ma, mely a visszaté-
résnek az egyházhoz középpontja. Baniás városát éjszaki 
oldalról, a Tiberias-tengernek egyik vidéke Merdi-Ayon név 
alatt érinti , közel Tyrus halmaihoz, itt van most 1600 visz-
szatért, kik az egységben állhatatosan maradnak. Nyugatról, 
a nagy Humen déli oldalán van Aklim és Bellám, s ezeknek 
lakói, számra 900 most jelentkeztek az egységre. Baalbek-
ben is vannak megtértek, a számát nem tudom, de szilárdak 
az egységben, s daczára Gregorios püspök visszaesésének, 
Hanna pap vezetése alatt az egységben maradtak. Basilios, 
zalehi püspök, Hannát használja a visszatértek oktatására. 
Délről Belad-Bscharrah tartományban hasonló mozgalom 
van , mely leginkább a jezsuiták által ott fölállított iskolák-
nak köszönhető. A jezsuiták tanárképezdét állítottak, ennek 
tagjai xaveri ták, anyaházuk Biskayában van, ugy szinte a 
marianitáknak is, kik az oktatással foglalkodnak. A szakadá-
rok fő helye Herbeya, papjaik készülnek visszatérni, s remél-
ni lehet, hogy a lakosok nevezetesebbjei követendik őket. Tri-

>i Math. 2«, 27. 
Joan. 15, 29. 

polis vidékén is sok szakadár lakik, papjaiknak egyik legje-
lesebbike lelki szent gyakorlatokra a jezsuitáknál jelentke-
zett , hogy visszatéréséről komolyan elmélkedjék. Mivel pe-
dig ezen szakadár pap sorsosai között tekintélylyel bir, várni 
lehet, hogy visszatérése nem lesz magányos tett. Vannak a sza-
kadárok közül némelyek, kik az angol és porosz hitküldérek 
szavainak könnyebben engedtek : ezek mind a kath. egyházba 
jönnek, nem találván a prot. felekezetnél annyi nyugalmat 
sem, mint a szakadárságban. Látni t ehá t , hogy a mozgalom 
az egyességre nézve igen kedvező, s nem lesz meglepő , ha 
nem sokára egész Syria a kath. egyességre tér vissza. Az 
egyesültek száma már a 40,000-et meghaladja, szakadárok 
még 75,000-en vannak ; de az egyesültek sokkal jobban van-
nak szervezve, mivel műveltebbek, tehetősebbek, s a neve-
zetesebb helyeket lakják. Robinson mondá, hogy a szakadá-
roknak van egy patriarchájuk Antiochiában, s nyolcz püs-
pökük ; abban hibázott, hogy a patriarcha Damaskusban la-
kik , s a nyolcz püspökhez még a zalehi szakadár püspök is 
sorzandó. Ez már egyesült volt, de a naptári vitában magát 
a szakadárságra engedte visszacsábítani. Az ő neve Moussa-
niri : müveit ember, a szakadárok tárt karokkal fogadták, 
s adtak neki patriarcha-helyettes czimet. Ennek visszatéré-
seért sokat kell imádkozni, mivel ha ez visszatérne, magával 
legalább 300 szakadár-papot hozna az egységre. Imádkozni 
kell az egész Syria megtéréseért ; mivel a visszatérési moz-
galom nagy, a konstantinápolyi patriarcha erőtelen annak 
elnyomására; s ha a syriai görögök visszatérnek, 120,000-
en levén, a maronitákkal együtt erős zömét képeznének, az 
egyetemes visszatérést siettetnék. 

IRODALOM. 
„DAS REICH GOTTES IN DER GRÖSZE DER SEN-

DUNG UND DEM ZERFALL DER W E L T H E R R -
SCHAFTEN." (Folyt.) 

Azon tételének, miszerént az erkölcs emeli a nemzete-
ket. kifejtésére fölemlíti az áldásokat, melyeket Isten egybe-
kötött az erénynyel, a jámborsággal azon törvényekben, 
melyeket Israel népének adot t , különösen a Deut. 28. és 
29-ik fejezetében, hol az Ur szintúgy mint a nép nagy pro-
fétája fölsorolják az előnyöket, melyeket valamely állam az 
erkölcs követéséből, a jámborság gyakorlatából merithet, 
minők : nagyság , uralom, dicsőség , béke, jóllét, szerencse. 
Cicero is az erénynek tulajdonitá a romaiak nagyságát 
mondván : „A spanyoloknál számra, erőre a gallusoknál, a 
karthagoiaknál ravaszságra, művészetre nézve a görögöknél 
alantabb állunk ugyan, de mindnyájukat fölülmuljuk jámbor-
ságban , vallás és bölcseségben." (Or. de Harusp.) Ily érte-
lemben nyilatkozott Montesquieu , De Maistre, Bonald, De-
lalle, kikhez adjuk Donosonak következő szavait : „Nyissá-
tok föl a történelem lapjait , fussátok keresztül a népek 
múltját egyikét a másiké után, kérdezzétek meg az alakjukra 
nézve végtelen különféleségü kormányokat, a rombadiilt 
vagy a dicsőség polczán álló emberfajokat , mindenütt és 
mindég csak azon egy választ fogjátok nyerni tőlük , hogy 
nem volt nemzet, melynél nem lett volna nagyságának az 
erkölcs mértéke." Es valóban , habár kevéssé ismerjük is az 
ős népek történetét , ennek halvány fényében is vissszatük-
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rözik az, hogy emelkedésüknek az erény volt az oka. Zsi-
dóország vallásos erényei által erősödött meg, ilyenek vol-
tak : az Isten törvényeinek elfogadása, tiszteletéhez való hű 
ragaszkodás, a jámborság, Isten iránti szeretet ; az igazság 
fényével világitott a nemzetek előtt, melyeket beavatott a 
nagy parancsok gyakorlatába, és terjesztette mindenütt az 
erkölcsiséget. Aegyptus lovagias szelleme által tünt ki, va-
lamint törvényeinek erényessége által is. Tevékenységgel és 
kitartással levén megáldva jóllétét a mezőgazdászainak 
és az iparnak köszöné ; oktatá a népeket a gyakorlati tudo-
mányokban, — megtanitá őket az erőmütan titkaira, a buza-
és szőllőmivelésre, ily módon részesitette őket azon haladás-
ban , mely nála az erkölcsnek volt következménye. Phöniczia 
erő, okosság, kitartás által növeszté hatalmát. A nagy álla-
mok közepében foglalván helyet, táplálta a föld birodalmait, 
és elősegitve jólétüket egyszersmind saját kincseit is szapo-
rítván. Assyria bátorság és rettenthetlenség által emelé föl 
nagyságának épületjét,; erőködései lakhatókká tették belső 
Ázsiának végtelen sivatagjait vagy erdőit; gyözedelmei 
egyesiték a távolnépeket és újra föléleszték bennük a régi 
hagyományokat; csillagászati ismeretei pedig megfejték a 
népeknek az égi jeleneteket és szabályozák az idő fölosz-
tását. — Perzsia a mértékletesség és méltányosság alapján 
emelkedett. Legyőzve elleneit, egyiknek erkölcseit javitá meg, 
másokkal pedig közié az igaznak és jónak drága ismereteit, 
melyeket maga is a zsidónéppeli érintkezésből sajátitott 
el. A görög uralom a nemzeti függetlenség szeretete ál-
tal izmosodott és lángoló honszeretet által terjeszke-
dett. Mértékletesség tartá fön a görögöknél a szabadsá-
got; az erő őket győzelmessé, a kötelmek hü teljesítése 
szabad-államaikat jóllétüvé tette ; a tudományoknak és mű-
vészeteknek mivelése, melyben a nemesb tehetségek leg-
tágasb gyakorlati tért nyernek, őket a nagyság legma-
gasb polczára emelé. A romai nép , mely vallási érzelmektől 
volt áthatva és a hősiesség után rajongott, győzelmes fegy-
vereivel a legtávolabbi országokba vivé a polgárosodást • 
politikai rendszabályai sok országban pótolák a barbar szoká-
sokat, és jogtana egyenlőbb , méltányosb törvénykezést léte-
sitett. Ekkép mindazon országok, melyek egymásután kelet-
keztek a földön, vallási és társadalmi erényeikben találták 
föl nagyságuknak okát, és ezen erények segélyével tölték be 
küldetésüket a civilisatio előmozditására nézve. (Folytatása 
következik.) Ik 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 10-én. C s e t e Antal veszprémi kanonok 

ő nsga. a kaposvári gymnasium épületének kijavítására 500 
frtot méltóztatott adományozni. 

— A Szent-László-Társulat Budán is megalakult. Ezen 
íióktársulat elnökeiülegyházirészrőlLipthay Endre cz. püs-
pök, világi részről b. A u g u sz Antal ő mlgaik valásztattak; 
az alelnöki székkel R u d o l f várprépost tiszteltetett meg. 

— Esztergomban a legényegylet alapittatott meg, el-
nöknek nt. Z a j i c s e k János igazgató tanár választatott. 

— Egy vidéki áldozár azon életre való eszmével 
lépett föl a pesti Lipót-templom fölépítésének előmozdí-
tása végett, hogy egylet alakuljon 6 évre, melynek 

tagja 1 fr. 20 krt. fizetne, és küldöttjei az egész hazában 
gyűjtsenek az emiitett czélra. Az eszme Kassáról, hol az ot-
tani székesegyház javára szintén ily egylet működik , az ,1. 
T.'-ban méltánylásra talál, és ugyanezen lap állítása szerént 
az inditvány valósulni is fog. 

— A prot. „Házi kincstár"ban valami Baksay Sándor 
egy népmondát közöl ezen czim alatt : „Szentkirályi Kata : l í 

Zsigmond királynak siklósi tartózkodását is beleszővén föl-
említi , hogy a püspök, ki fölügyelővé rendeltetett, látván, 
miszerént a király egy menyecskével bizalmasan beszélget 
„a király lelkét a kárhozattól megmentendő, — a tőle tehető 
gyorsasággal sietett le a bástyáról — erősen dohogva vala-
mit az illemről és önuralomról, s több ezekhez hasonló 
üres fogalmakról, miknek termesztésével ostoba pécsi pro-
fessorok lopják az időt és az országot." E szavakat ajánljuk 
az illetők figyelmébe, mi sem a tárgy sem a személyek közti 
összefüggést nem tudjuk föltalálni, és igy mindenesetre va-
lami türelmi rúgás akar lenni a mondat. 

— A ,Gry. Közlönyében bizonyos Fischer Nathan ,Tan-
és növelésügyi levelek'-et közöl, melyek elsejében mondja í 
„Ugyan lehet-e még találni . . . széles e világon csak egyet-
len egy mivelt szülőt is, a ki nem volna áthatva azon általá-
nosan elismert igazságtól : miszerént „csak is a minden sa-
laktól ment r a c i o n a 1 i s népnevelés teheti boldoggá, szel-
lemileg szabaddá a nemzeteket?" Értjük Sathan ur ! 

— A „Magyar Sion" II. füzete megjelent folytatólag ér-
dekes tartalmával. Különösen lekötik a figyelmet Ipolyi Ar-
nold jegyzetei, melyekben a többi közt olvassuk, hogy az 
öreg Markos Kleonymos arról is szólt, mint pártolnak el hi-
tüktől az örmények a romaiakhoz, mint téritik őket a fran-
czia jezsuiták stb. mig náluk, úgymond, Izmidben egy angol 
missionarius havi 10 ft. sterl. dij mellett is csak egy görö-
göt tudott kitéríteni. Akkor még nem sejtettem, mondja 
Ipolyi, hogy néhány hét múlva a földközi tengeren magam 
is majdnem szereplő személye leszek vala egy angol dissen-
ter missionarius tractatusokkal űzött téritésének. 

— A Japoniában tavai kegyetlenül kivégzett martyrok 
közé egy sileziai is tartozik, tudnillik F r a n z i Antal jezsui-
ta-atya Langenbielauból. Született 1833-ban; a theologiát 
a boroszlói egyetemben végezte ; 1857-ben szenteltetett föl 
áldozárnak a herczeg-püspök által. 1860-ban a jezsuita-rend-
be lépett, és mint ilyen Japanba küldetett, hol életét áldozá 
föl hiteért. 

— A bécsi apostoli nuncius, mint a ,Vkfd' ir ja, bizo-
nyosan ki fog neveztetni bibornoknak ; az ezt jelentő iratok 
már a külügyi minisztériumnak is megküldettek. 

— Skotiában Querensberry grófnőnek megtérése a 
kath. egyházba , igen nagy figyelmet gerjeszt ; hogy az an-
gol törvények türelmetlensége ellen biztosítsa magát, Fran-
cziaországba vonult. 

— Waschingtonban a kormány 7 nagy kórházat emel-
tetett, és világi betegápolónőkre akarta bizni, de az orvosok 
tiltakoztak ez ellen, és irgalmas nénikéket kivántak, kik oda 
meg is hivattak. — Midőn a háború kitört, a hadügyminisz-
ternek ajánlkoztak az irgalmas nénikék a betegek ellátására, 
de akkor visszautasittattak, most maga a kormány kéri őket, 
hogy vegyék át a kórházakat. E tekintetben tehát az ameri-
kai szabadság obscuransabb mint a szegedi, fehérvári, bécsi 
és mainzi liberalismus ! 

K Ö N Y V H I R D E T É S . 
„ E g y h á z j o g t a n k é z i k ö n y v e . " Különös tekin-

tettel a magyar szent korona tartományaira. Irta Dr. K o-
n e k Sándor a m. tudom, egyetem jogtanára és a m. aka-
démia levelező tagja Pest. 1863. I. füzet. 368 1. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: A kath. sajtó tavaszi lendülete hazánk-
ban. — Böjti körlevelek. — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

A kath. sajtó tavaszi lendülete hazánkban, 

Legforróbb vágyaim, legszebb reményeim tel-
jesültének hajnalát üdvözlöm, midőn K e t t e l e r vi-
lágraszóló „Szabadság, tekintély és egyház" czimü 
müve egyszerre két fordításának hirdetését olvasám 
a lapokban. A lelkes magyarítók a helyett , hogy 
fordítmányuk kétszeres megjelenése által ugyanazon 
időben tervükről csüggetegen lemondanának, a mü 
remek voltának és korszerűségének tudatában, még 
versenyeznek annak illő kiállításában. Valóban meg-
lepő, eddig soha sem tapasztalt tünemény a magyar 
irodalom mezején. Legyen szabad ezt jüvendődus 
hirnöke gyanánt jeleznünk a kath. sajtó megindult 
haladásának hazánkban; s biztos zálogául vennünk 
annak, hogy annyi altatás, ármány és csalódás után 
végre föl kezdjük ismerni tüzhelyünk legsürgősb 
ügyét, s hasztalan sopánkodás, panasz és vád helyett 
tenni kezdünk valamit, midőn örökkön éber elleneink 
alattunk a földet, fölöttünk a boltozatot vakmerő 
kézzel rengetik. Ha mint gyávák és hivatás-árulók 
nem akarunk a romok alatt eltemettetni, meg kell 
vivnunk bajnokul minden ádáz elemmel. A csillagok, 
bár mily biztatóan ragyogjanak is a magas égen fö-
löttünk, renyhe kebel-sajtolta sopánkodásainkon meg 
nem indulnak, s Máté 16 r. 18. verse a fenekedő ve-
szélyeket nem távoztatja el tőlünk, ha csak mi ma-
gunk nem mozgunk, ha szellemünk két égi tényező-
jét, az értelmet és szabad akaratot, minvédelmünkben 
folytonos működés által nem érvényesítjük. 

Minden nap élő példákkal tanúsítja, hogy min-
den, a mi nem katholikum, örök harezot és véglege-
sen halált esküdött a kath. egyháznak. Mindennap 
más oldalról uj körmönfont cselszövénynyel intézik 
ellene a rohamot: majd pazar kézzel szórt dicséret 
tömjénével szédítenek, majd csillogó okoskodásaik-
kal és bűvös ékes-szólással tisztelésünket akarják ki-

vívni, majd meghiúsulván ebbeli édesgetéseik és ka-
czérkodásaik, fenyegetéssel rémítenek. Ma földi bir-
tokától akarják megfosztani az egyházat ; minek, 
úgymond fogárdul, neki e nyűg, mely őt magasztos 
hivatásának teljesítésében csak gátolja ; holnap már 
neki rontanak a jezsuitáknak, mert tanításukkal ho-
mályt ( ! ) terjesztenek, és megölik a szabad szellem 
dicső vívmányait, s bizonyára csak ártalmára vannak 
az egyháznak, népszerűtlenné tevén azt *) ; holnap-
után már lázadást zúdítanak föl a szerzetesek ellen a 
szeretet intézetében, mert a betegeket imádkoztatják, 
mert a rakonczátlan tanonezokat érzékenyen bünte-
t ik , mert a nem-katholikus halottak fölött ajtatos-
kodnak; negyedik nap már a pápát mentik föl min-
den világi gondtól, hisz, úgymond kígyó-okossággal, 
maga az emberi nem megváltója kimondá: „az é n 
o r s z á g o m n e m e v i l á g r ó l v a l ó " stb. stb., és 
ez igy megy szakadatlanul, folyton-folyva, minden-
nap uj csatát indítván a kath. egyháznak már vala-
mely alapigazsága, már fönálló intézete ellen. Elsőbb 
eszmei tartatlanságát, aztán külső ártalmas, s a kor-
szellem igényeivel összeférhetlen voltát a czélpontul 
kiszemelt tárgynak, mint valami érdekes újdonságot 
megpendíti egy lap, holnap már más tiz rokonszel-
lemü közlöny kifesti a torzképet plausibilis ok és 
guny kápra színeivel; még egy hét sem folyt le , s 
már a radical lapok egész tábora , mintegy vezény-

Élezés gunyorral énekli meg ez eljárást a német 
költő következő párbeszédben : 

A. Ira Nordpol stellt sich Kälte ein : 
B. Dort müssen Jesuiten sein. 

A. Bei uns ist's kalt, dann mild und warm : 
B. Das macht der Jesuiten-Schwarm. 

A. In Afrika ist's wüst und glühend heiss : 
B. Oh dort nicht Jesuiten sind, wer weiss ? 

A. Am Südpol fängt's zu frieren an : 
B. Ein Jesuit ist sicher Schuld daran. 

A. Im Osten geht die Sonne auf : 
B. Die Jesuiten sind's, ich wett' darauf. 

A. Im Wes ten sinkt sie unter : 
B. Die Jesuiten sind darunter. 

A. Es scheint mir dein Gehirn verwirrt : 
B. Auch da sind Jesuiten einquartirt. 
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szóra fölharsog róla és ellene, s a közvélemény a 
sajtó utján pálczát törött egy kath. igazság fölött, s 
nincs is más hátra, minthogy a csalhatlanság oracu-
lumai összegyűlvén a concilium malignantiumban, a 
parlamentben, a 300 káromkodó atheus félisteni ön-
érzettel megszavazza enyészetét egy kath. intézetnek. 
Igy szegik a kath. egyháznak szárnyait, igy szelik 
le egymásután karjait, lábait; vájják ki szemeit stb., 
hogy , miután előőrsi csatárait lenyilazták, külső 
váracsait légbe röpiték, végre magát , a kétezer éves 
rendithetlen kőszálon meredező várat , végső oltal-
matlanságában egy választott pillanatban könnyű 
szerrel földúlják, mi az egész antikath. hadjáratnak 
egyetlen czélja. Kiviván ekkép a diadalt a kath. egy-
házon, meg fogott kezdődni egethasogató ujjongások 
közt a pogány dálidó, melynek az egykori csak bá-
gyadt vetély árnya. 

Elleneink fondorlatainak sikerét kettő biztosítja: 
ernyedetlen buzgalmuk a mi megtámad tatásunkban, 
és a mi aluszékonyságunk és tétlenségünk saját vé-
delmünkben. Hogy világosabban szóljunk, tekintsük 
Portugált , hol a legújabb tudósítások szerént a kath. 
hitélet csaknem végső sorvadásban senyved már. Mi-
képen és mi oknál fogva? Mert az illetők sokkal 
jobban szerették a kényelmet, hogysem a szabad-
kőmivesség ármányai által föl hagyták volna magu-
kat kedvelt léhaságukból riasztatni. A szabad-kőmi-
vesek pedig, mig az őrök szenderegtek, csak irtak és 
nyomtattak szüntelen, s a jóhiszemű népet ugy teli 
lakatták a sajtó maszlagával, hogy most már sem a 
bérenczek, sem a nyáj nem tudják, vagy tán nem 
akarják föllelni az utat, mely őket a farkasok körmei 
közül kiszabadítaná. Ez pedig még csak küszöbe az 
örvénynek ! 

Vajha lelkünk ingatlan meggyőződésévé tennők, 
hogy korunkban a sajtó leghatalmasabb tényező va-

J) Találóan ecseteli a forradalmi sajtó hatását a közvé-
lemény alakulására Segur : „A sajtó, úgymond , a forradalom 
kezeiben semmi egyéb, mint egy nagy m a d á r - s i p l á d a 
az emberek számára. Ha a madarat meg akarjuk valamely 
nótára tanítani, naponként tízszer vagy tizenkétszer el-
játszuk előtte ugyanazt egy e czélra készített eszközön. A 
forradalmi párt vezérei a sajtót használják erre, hogy a mint 
mondják, közvéleményt készitsenek és betöltsék a fejeket 
szerencsétlen eszméikkel; naponként hajt ják a sipládát, na-
ponként ismétlik a lapokban a nótát, melyet a közönség szá-
jához akarnak idomítani és — a madarak szépen utána fü-
työlik." Ezt nevezik aztán „közvéleménynek." (A forradalom 
st. irta Segur , forditá Huszár Károly. Székesfehérvár. 62 
lap.) Jeles könyv, bár minden józanul gondolkozó keresztény 
átolvasná azt. 

lamennyi emberi eszközök közt, s a ki elég bárgyú 
annak hathatósságát föl nem ismerni, s általa a sürgő-
forgó világ ügyeibe befolyni képtelen vagy tunya: 
az a közéletben quantitas incognitává törpült, s véd-
telenül áll a háborgó oczeán torlódó hullámai közt, 
egy perczben sem levén biztos, melyiknek leend 
martaléka ! 

A sajtó nagy, csaknem mondhatni, végtelen fon-
tosságú hordereje helyes fölfogásának szüleménye 
kétségtelenül Ketteler fönczimzett müve is. Ki azt 
figyelemmel átolvasta, észlelé, hogy ő jelen irata által 
nemcsak a köz-sajtóban naponként pöngetett szavak 
és fogalmaknak a toll hitlen hősei által elcsavart, s 
ellenünk meghamisított értelmét visszaállítani, és ez 
által a tüzetes kath. íróknak vezérfonalat szándéko-
zott szolgáltatni kezükbe, hanem egyszersmind ha-
talmas szavával föl is akarta a katholikusok öntuda-
tát ébreszteni, hogy a jó szellemű sajtóban létük 
egyik legfőbb mentőszerét szemlélvén, azt ugy szel-
lemükkel, valamint anyagi áldozataikkal gyámolí-
tani egyik legszentebb föladatuknak tartsák. — Sze-
rény törekvéseimet, melyeket évek óta a kath. sajtó 
fölvirágoztatására hazánkban szenteltem, nem érheté 
egyhamar megnyugtatóbb és jutalmazóbb elégtétel, 
mint hogy a kath. egyház és irodalom oly fön kelt 
szellemű bajnoka, mint Ketteler, csaknem ugyanazon 
érvekkel bizonyítja be a kath. sajtó ügye fölvirulá-
sának mindenekelőtti szükséges voltát, mint azt egy-
házam iránti lángoló szerelmemben igénytelen tol-
lammal annyiszor vitatám. 

Kettelerben egyébiránt szerencsésen központo-
sulnak minden kellékei a remek írónak : tapasztalás, 
lángelme, tudomány és közlékenység. Torkában a 
minden szentet gúnyoló és tapodó filisterismusnak, 
folytonos küzdelem által szelleme megnyeré ama zo-
mánczot, edzettséget és élt, mely minden vágással 
elevenre tapint. Nála talán egy mondatot sem borítja 
ama bűvös homály, melylyel a németek annyira sze-
retnek nyeglészkedni. Az ő irályának ismerve : az 
alaposan fölfogott s világos, erőteljes és zamatos sza-
vakban kikerekített gondolat, s magas állásához mért 
komoly, nyugodt és szelíd hang, mely még ellenét 
is kímélni tudja. Az olvasó feszült figyelemmel és 
folytonos érdekeltséggel olvassa végig a soha nem 
fárasztó, s életrevaló gazdag eszméktől szinte duzzogó 
kerekded czikkeket, s örömmel tér vissza megjegy-
zett eszméire, hogy azokat ismételt tanulmány által 
elsajátítsa. Szóval, az a kath. szellemben fölfogott 
„ k o r k é r d é s e k b i b l i á j á n a k " mondható, mely-
nek egy jóravaló értelmes kath. ember asztalán sem 
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szabadna hiányozni. Egyre azonban szükségesnek lá-
tom a derék fordítókat figyelmeztetni : ne mulaszszák 
el kiadásukba fölvenni Kettelernek a tyroliakhoz in-
tézett tanulságteljes levelét az oda bocsátandó pro-
testantismus ügyében ; ez a mainzi német kiadásban 
hiányzik, pedig oly nézeteket fejt meg szokott ala-
posságával, különösen az antikath. sajtó irányában, 
melyeket jeles voltuknál fogva nem lehet eléggé is-
mételni és megszívlelni. — Méltó a magasba szállt 
sasnak minden elhullott tollait fölszedni, kedves em-
lékül az ö bátor és magasztos légi röptére. (Lásd 0 . 
Volksfreund 1862-ki 87. szám. Idők Tan. 1862-ki 
91-ik szám.) 

Ily müvek ritka tünemények gyanánt jelennek 
meg a szellemi világ láthatárán, s vezércsillagul szok-
tak szolgálni az elvek és nézetek forrongó tusájában 
biztos irány után vágyódó lelkeknek. Hány a sajtó 
vad terményei által tévútra tántorodott szellem tért 
már meg ilyen ép olvasmányok által! Venni tehát 
és olvasni, terjeszteni és olvastatni kell azokat min-
den rokon körben, hogy az elleneink által elhomá-
lyosított, elferdített kath. igazság visszanyerje szep-
lőtelen égi mezét, és áldással hasson az emberiség 
üdvére. Mióta a rejtélyes, de az egyházra nézve min-
dég veszedelmes napoleoni politika romboló táma-
dásait a kath. egyház ellen megiriditá ; a kath. iroda-
lom több állandó becsű müvei gyarapodott, ilyenek 
valának, több egyebet mellőzve, D u p a n l o u p vil-
lámhatásu röpirata a szent-szék ügyében, Gr a u m e 
„A jelen helyzet," R a u s c h e r „Der Pabst und Ita-
lien" czimü munkálataik, S e g u r számos kisebb mü-
vei a napi égető kérdésekről, H a u l i k több rendű 
dolgozatai, és D a n i e l i k n e k legújabb szózatai a 
Szent-István-Társulat és Szent-László-Társulat gyű-
lésein stb. ; méltányoltattak-e a szellem hóditó erejé-
vel szerkesztett imez iratok belső értékűkhez és azon 
megbecsülhetlen szolgálathoz képest, melyet a min-
den oldalról daemoni dühhel megtámadott kath. ügy-
nek tettek? D u p a n l o u p érintett védirata, mely a 
szerencséjében elbizakodott franczia imperatort omni-
potentiája érzetében megremegtetvén, nimbusának 
ködét szétrepeszté, s ugy éles dialecticájával, vala-
mint rettenthetlen szabadelvüségével és ragyogó 
ékesszólásával kijelölé az irányt, hogyan kell a XIX. 
század radikál absolutistái fölött a ker. igazság szab-
lyáját diadalmasan suhogtatni, az uj apologetica e 
remeke, hány ezer példányban terjedt el magyar 
kath. köreinkben? Valljuk meg pirulásunkra, hogy 
két lapbeli, szaggatott közlésen kivül, még önálló 
füzetbeni kiadásra sem méltattuk a kath. lángész e 

monumentumát! Pazarolva szórtuk szük filléreinket 
bohócz- s más ellenséges hangú lapokra, melynek 
fejében mindennap legalább egyszer kigúnyoltak 
bennünket ; versenyeztünk foszlányaink kisujtásolá-
sában stb., de ftistölögtek-e saját szorongatott ügyünk 
oltárai a kövér áldozatok jó illatjától ? 

Többire utalom a bővebben okulni vágyó szi-
ves olvasót az imént megjelent jeles röpiratra, mely-
nek czime: „Szózat hazánk katholikusaihoz, különö-
sen kath. klérusához." A szintoly lelkes mint tudós 
szerző hathatósnál hathatósb érvekkel körvonalozza 
elutasithatlan teendőink sorozatát, s szive fájdalmába 
mártott tollal irja meg számunkra a keserű leczkét, 
melynek élessége ellen annyival inkább nincs okunk 
s jogunk kikelni, minthogy valóban megérdemlettük 
azt indolentiánk által. *) 

Sorakodjunk tehát, és szervezzük ziláltságunkat, 
íme, még szilárd alapú politikai napi lappal sem bí-
runk , mely által szavunkat a nagy világban fogana-
tosítsuk. Mivelhogy pedig a politika most már min-
dennapi kenyérré vált még a falu egyszerű emberei-
nél is: okvetlenül szükséges, minél hamarébb létesí-
tenünk a n é p s z á m á r a i s o l y a n p o l i t i k a i 
l a p o t , mely egy ivnyi alakban hetenként a nagy 
világ eseményeibe ildomosán avatná be a tanulni 
vágyó közélet emberét. Tartozunk neki ezzel, ugy 

*) Az ,1. T.'-nak (?) jegyű czikkezője , mivel ezen röpiratot 
nem méltányoltuk az általa ohajtott zajjal , jónak látta bennünket meg-
róni és mondani, bogy „ e g y harmadik (kath. szellemű lap) néhány gú-
nyos megjegyzést nyomatott lapja végrovata legvégére a nyomda petit 
betűinek legpetitebbjeivel, tartva az egészet borzasztó „peu de chose"-
n a k , nagylelkű vigasztalásul megjegyezve m é g , hogy tüzetesebben 
„ t a l á n " majd máskor fog hozzá szólani." Mindez lapunkat illeti, 
melyen csakugyan apró betűkkel volt fölemlítve a röpirat, és annak ben-
nünket különösen érdeklő része. Gúnyos megjegyzés nem volt szándo-
kunkban, legalább nem olyan, minő a czikkiró „tartva az egészet" stb., 
és „nagylelkű vigasztalásul"-féle szavaiban rejlik. Először akadunk a 
czikkező urban emberre, ki valamely lapban a czikkek és tárgyak fon-
tosságát a helytől és betűkből méri ; e szerént például a ,Kegyes ado-
mányok'-at , melyek lapunkban a legkisebb betűkkel vágynák nyom-
tatva, mi csak csekélységeknek tartanok ; és nem ritkán a vezérczikk-
nek és ,Havi szemlé'-nek apróbb betűkkel nyomatott végét kevesbbé 
fontosnak mint a kezdetéi. Valóban nem gondoltuk, hogy valaki a hely-
nyerés- vagy fölötlőbbé-tevés végett gyakorolt ezen oeconomiát hibául 
rójja föl nekünk, mit most tapasztalva (?) urat oly embernek kell tar-
tanunk , ki az igazságot is rágalom tárgyául használja föl. Miért nem 
szólottunk akkor tüzetesebben? Mert az egész ép ugy érdekelt ben-
nünket, mint azon lapot , melyről a czikkiró mondja , hogy „megfog-
ható okból" hallgatott ; és mivel amúgy is a mi eszménk volt benne 
kifejtve; a mi ettől e lütöt t , fölemlítettük; a bővebb hozzászólást ké-
sőbbre halasztottuk , mig a részünkről való fölszólalásnak ideje elér-
kezik ; mivel pedig ez az illető tárgyat véve oly körülményektől függ , 
melyek könnyen elmaradhatnak, igen természetes, hogy csak ,,talán" 
szóval élhettünk, nein levén hatalmunkban azon körülményeket teljes 
bizonyossággal előidézni. Mindezt tudni kellett volna (?) urnák, minek-
előtte megrótta volna azt, ki — si oportet gloriari — szintén tett annyit 
a kath. sajtó ügyének támogatására nézve, mint ő. A „Heligio"-nak a 
Szózat szerzője által indítványozott megszüntetése vagy átalakítása, 

21*' 
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hivatásunknál fogva, valamint az ő java tekintetéből. Mert 
ha ezentúl is védtelenül hagyjuk őt a világ annyi széditő 
csábításai közepette, maholnap csak azon veszszük észre 
magunkat, hogy testestül-lelkestül elvesztettük őtet. Az iro-
dalmi szatócsok minden legkisebb alkalmat fölhasználnak, 
hogy gonosz agy-szülte firkáikkal ép keblének minden jobb 
érzését megmaszlagositsák és kiöljék. Ne várjuk veszteg, 
mig e vakandokok még ezen, jobbára szeplőtelen földet is 
végképen fölturják, ugy , hogy lesüppedjen alattunk az alá-
ásott t a la j , melynek szilárd fölsején most még biztosan áll-
nak lábaink. 

A napi sajtóval azonban párhuzamosan kell haladni a 
t u d o m á n y o s i r o d a l o m n a k is. Egyiknek virágzása, 
föltétele és emeltyűje a másik díszletének is. Mind a kettő-
nek mozgató és föntartó ereje pedig a megfelelő áldozat 
anyagban és szellemben. Egyikben sem lévén szegények, 
csak komoly akarat és lelkesültség kell hozzá, s minden mél-
tányos és igazságos igényeink megtestesülésnek örvendenek. 
E nagy czél szempontjából méltányosan követelheti a köz-
érzelem minden seminariumtól, hogy valamennyi növendékei 
ha nem is tettleges Írókká (mert ehhez talán nincs meg min-
denkiben a megkívántató szellemi képesség) , de legalább 
jóravaló levelezőkké képeztessenek, kik, rendelje bár merre 
őket hitküldéri minőségben az isteni gondviselés , képesek 
legyenek tollúkkal azon a vidéken és helyzetben a kath. ér-
dekeknek szolgálatot tenni, az által , hogy minden fölmerült 
jelentősb életmozzanatot a nyilvánosság közegeiben méltó-
képen képviseljenek. A kiváltságolt, többre termett szelle-
mek pedig, kiket a Szentlélek megiblett , hogy tudományuk 
és tollúk által magasb értelemben sokaknak tanítói lehesse-
nek, ugy tekintsék gondviseleti hivatásukat, hogy az i r ó i 

nem oly könnyii , mint gondoltatik ; ehhez a többi közt szükséges, 
hogy a tervezett nagy lap szilárd és biztos kilátást nyújtson, miszerént 
az egyházi lap megszűntével változatlanul a kath. egyház érdekeit és 
szellemét képviselendi ; az ott alkalmazandó egyházi férfiúról — nent 
magunkról szólunk — semmit sem kétkedünk ; de valljon (?) ur jót 
állhat, hogy mindenkor lesz világi , politikai capacitás is , mely élére 
áll az okvetlenül kath. szellemben vezetendő lapnak ? Ne csaljuk ma-
gunkat. Volt a kath. egyház által dúsan subventionált férfin , ki egy éj 
alatt akkorát fordította reábízott lap irányán, hogy mindenki csak 
álmélkodni volt meglepetésében képes. Most, az igaz, erős akaratú, jó 
szándékú férfiú — kit különben egykor szintén igen kellett sarkalni, 
hogy lapja homlokára kitűzze a ,katholikus' melléknevet — áll a föl-
vállalt ügy élén , de valljon ő lialhatatlan-e ? Es ily bizonytalanságnál 
fogva mily jó , ha van ínég egy lap , mely ezen eset bekövetkezésekor 
többször megjelenvén , a katholicismus érdekei mellett, soha szint és 
irányt nein tagadva , fölszólalhat a katholicismus ügye mellett. — Jól 
meg kell tehát mindent gondolnunk , mert a felelősség terhe minket 
nyom. Mi nem akartunk még most szólni , de az ,1. T.* kényszeritett, 
melynek kedve telik , irányunkban igen ellenmondó állításokat hasáb-
jaiba fölvenni. A „Szellemi fegyverek" ismertetője B. V. ugy találta, 
hogy mi majd mindég német könyveket ismertetünk ; í5. K. azt állítja, 
hogy többnyire a magyar irodalommal foglalkozunk; (?) megró ben-
nünket, hogy nem is szólunk vagy csak gúnyosan némely termékekről ; 
mindezen állitások ugyanazon lapban , ugyanazon szerkesztő alatt jön-
nek napfényre ; melyik igaz ? — A mit (?) ur a czinizetes, fölszentelt és 
megyei püspökről mond, bennünket nem illet, mint kik növendékpapok 
különféle munkálatait is kellőleg méltányoljuk ; megütközünk azonban, 
liogy egy kath. irányú lap ily szövegben és igy említi föl e méltóságo-
kat. — A czikkirótól engedelmet kérünk , ha betűink kisebb alakja nem 
felelne meg a tiszteletnek , melylyel irányában viseltetünk már csak 
azért i s , mivel a „ J ö v ő " ellen tollat ragadott. Szerk. 

k ö z i é k e n y s é g rájok nézve nemcsak dicsőség, hanem 
kötelesség is , a szent irás amaz intelme szerént: „ Q u a m 
(sapientiam tudnillik) s i n e f i c t i o n e d i d i c i , e t s i n e 
i n v i d i a c o m m u n i e o , e t l i o n e s t a t e m i l l i u s n o n 
a b s e o n d o (Sapien. c. 7. v. 13.) melynek nyomán méltán 
verselheté a latin is : 

Scire tuum nihil est, hoc si celetur amicis : 
Condita tabesit, vulgata scientia ereseit. 

Minél inkább szereti a katholikus önnön és egyházá-
nak üdvét s virágzását; és minél figyelmesb elmével észleli 
a köz-szellem szilaj forrongásait : annál szorongóbb szivvel 
vehette mindennap észre, hogy sehonnét sem fenyegeti a 
kereszténységet iszonyúbb veszély, mint a rossz sajtó részé-
ről. A kigyó,mely éden kertjében hatezer év előtt csábhang-
jával létünket tövében megmérgezé, napjainkban a sajtó 
gépei mögöl sziszeg az Isten országa ellen, onnét nyújtva a 
tilos fának mézzel-aranynyal hintett gyümölcsét a kíváncsi 
és falánk embernek. Fájdalom, hogy számtalanon oly mohó 
vágygyal kapnak u tána , s annyira elkábulnak bóditó izétől, 
hogy észre sem veszik, midőn már igazságból és ártatlan-
ságból kivetkeztetvén, paradicsom helyett ingoványos sodo-
mai vidéken lelik magukat örök vesztükre. A ki ellenének 
gyilkos fegyverétől gyáván leterittetni nem akar , hasonló 
fegyverrel tegye ártalmatlanná annak halálos vágását. A go-
nosz sajtónak a fékező czélszerü törvényen kivül egyetlen 
biztos antidotuma a jó sajtó. A mily távol esik a hazugság 
az igazságtól, oly biztos a ker. igazság győzedelme a hazug-
ság szelleme fölött, bármennyire szédítse is bárgyú hiveit a 
csupán az ő egyedárusága ernyőjében diszlő ( ! ) bölcsesóg, 
gazdagság, gyönyör és becsületesség kincsével, melylyel 
őket boldogitani teli torokkal Ígérkezik. — Lelkesitsenek e 
tusára bennünket Ketteler könyvének zárszavai : „Vajha, 
úgymond ő, támasztana Isten ennél jobb és hathatósabb szó-
zatokat, melyek mindazokat, kiknek keblében még ker. szív 
dobog, csatára e javakért és ez ellenség ellen fölhivák. 
Va jha , nevezet szerént a p a p s á g megértené az időt, és 
nemcsak a megszokott eszközökkel és a régi járt utakon, 
hanem mindazon eszközökkel és mindazon utakon, melyek 
igazak és jók, az Isten ügyét védelmeznék. Oktatni kell a 
ker. népet , meg kell a napi nagy kérdésekkel ismertetni; 
meg kell neki tanulnia különösen a divatos liberalismus kép-
zeletet fölülmúló álnokságait, meg kell neki tanulnia belátni 
jogait az iskolára, e pokoli tervet , a tanodának az antikrisz-
tus szolgálatjába való terelésére. Minden szószéken erről kell 
szónokolni, e gondolatokat kell számtalan lapokban fejte-
getni. Mi mindent nem vihetnénk végbe Isten ügyeért , ha 
csak részét birnák azon buzgalomnak, melylyel az Isten 
ellenei birnak, s melylyel lélekszakadva csatangolják be a 
világot, hogy mérgüket az utolsó kunyhóba is bevigyék ! 

De nemcsak a papság, hanem m i n d e n f é r f i a k is , 
kik a kereszténységet szeretik, működjenek e szellemben. A 
sajtóban, a politikai gyűléseken, mindazon állomásokon, me-
lyeket nekik Isten e földön rendelt, minden eszközzel, melyek 
szolgálatjukra állnak, harczoljanak az emberiség e nagy 
ügyeiért. Ha védjük magunkat , midőn tolvaj betör a há-
zunkba ; ha gyalázat ölbe tenni kezeinket, midőn az ellenség 
beüt hazánkba rabolni: mennyivel gyalázatosb, midőn annyi 
kéz tétlen henyél, holott az emberiség minden magasb javai 
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veszélyben forognak ! A forradalmi absolutismus arra törek-
szik , magához ragadni a hatalmat, s aztán a mi kedves jó 
népünket a hitetlenség örvényébe taszitani. — A ki e harcz-
ban veszteg marad, az egykor az Isten Ítélőszéke előtt 
ama szavakat hallandja, melyeket a cselédes ember a dolog-
talan munkásokhoz intézett : „M i t á l 11 a t o k e g é s z n a p 
h i v a l k o d v a ? " Vajha e szavak Isten malasztja által ké-
pesek lennének , jelen korunk gyászos helyzetére fényt derí-
teni , s e harczra bátorságot és lelkesedést néminemiiképen 
gerjeszteni !" 

Ez eszméktől vezéreltetve, szóval, tettel s összes szel-
lemi tevékenységünkkel szolgáljunk hivatásunk körében a 
kath. igényeknek, hogy kötelességszerű bnzgalmunk által 
helyrehozván számos mulasztásainkat, s élénk lendületet ad-
ván minden komoly törekvéseinknek, érdekeink is megvédve 
legyenek megfeszített munkásságunk paizsa alatt minden 
tulkapás ellen, s nevünk is figyelmet és tiszteletet vivjon ki 
magának még ellenségeink előtt is. Kubríczky András. 

Böjti körlevelek. 
A v e s z p r é m i püspök ő exclja, főpásztori szózatának 

tárgyául az egyházi rend méltóságát és az innen eredő kö-
telmeket választá, melyeket ékes tömöttségben szeretettel 
nyújtja övéinek böjti elmélkedésül. Előrebocsátván, hogy az 
egyháznak czélja az embereket az üdvre vezetni, és hogy 
ezen egyháznak nem lehet Krisztuson kivül más alapja, tár-
gyára ekkép tér á t : „Ea autem fuit divinae Salvatoris nostri 
circa salvandos homines providentiae ratio utsacerdotes sibi 
adscisceret Ministros, quo in sortem haereditatis suae vocati 
operarentur opus suum, atque in gloriosa illa auxiliari turma, 
quae sub ejus signis bene miiitat, praeliarentur praelia Do-
mini. Huius ordinis sacerdotalis dignitatem et sanctimoniam 
constitui hac imminentis S. Quadragesimae opportunitate, 
rerum divinarum meditationi aptissima, Vobis, quos ejusdem 
obligationis societas mihi iungit, breviter ob oculos ponere, 
ut iis rite perpensis ecclesiasticum spiritum in Vobis reno-
vetis, sublimisque Vestrae vocationis omnes partes eo ala-
erius impleatis. 

Indubium est ipsum Paracletum ordinem disposuisse 
sacerdotalem. Vos per divinae missionis ostium in ovile in-
trastis; Vobis quoque sonant verba Salvatoris „non vos me 
elegistis sed ego elegi vos" Joan. 15, 16; „sicut misit me 
pater ita et ego mitto vos" Joan. 20, 21: „qui vos audit 
me audit, et qui vos spernit me spernit" Luc. 10, 16; „quod 
divo vobis in tenebris dicite in lumine, et quod in aure au-
ditis praedicate super tecta" Matth. 10, 27; merito proin 
vocamini homines Dei 1. Tim. 6, 11. vicarii caritatis Christi, 
ministri Christi et dispensatores mysteriorum eius 1 Cor. 4, 
1. propago sanctificata, gens sancta, regale sacerdotium. 
Qui nos reconciliavit per Christum, Deus Vobis dedit mini-
sterium reconciliationis 2 Cor. 5, 18. voluitque ut annuncie-
tis magnalia eius, sitisque sancti et immaculati in caritate 
Eph. 1 , 4. Parentes Vos estis qui in vitam aeternam gene-
rant, quia auctores estis nativitatis eius quae a Deo est, bea-
tae regenerationis , libertatis verae, atque adeo adoptationis 
eius, qua per gratiam filii Dei efficimur. Vere „tremendum 
est sacerdoti mysterium, spirituálé ac sanctum , quod Chri-
stus ipse , qui est brachium excelsum , impertitur nobis per 

impositionem manuum ; scutum est refulgens et incompara-
bile; turris firma, murus indivisibilis, fundamentum solidum 
ac stabile, a terra ad axem usque coeli pertingens. Dignitas 
formidabilis, potestas ineffabilis, beatum ilium qui liane ad-
ministrai pure et irreprehensibititer." S. Ephr. Syr. Serm. de 
Sacerdotio. 

Dominus bonorum suorum promptus auctor sed impro-
bus exactor, tum praecellens sacerdotii dignitas, sanctissima 
item manibus vestris crédita charismata amplius urgent ut 
vera imagine genuini sacerdotis menti vestrae proposita, 
huic assidui imitatione conformari studeatis. Agite itaque ut 
qui pro exercitatione ceterorum magnis muneribus exaltati 
estis, ac eapropter nec soli salvari, nec soli perire potestis, 
purgemini prius , dein purgetis alios; sapientia instruamini, 
atque ita demum sapientia alios instruatis, lux fiatis et alios 
illuminetis, ad Deum adpropingvetis , et ita alios deducatis, 
sanctificemini et postea sanctificetis. Sit doctrina vestra 
spirituális medicina populo Dei, sit odor vitae vestrae de -
lectamentum Ecclesiae Christi ; sic honorabitis ministerium ve-
strum, et ministerium honorificabit Vos. Locus quidem in quo 
statis sanctus est, sed ne Vobis de loco isto blandiamini, non 
enim locus homines, sed homines locum sanctiflcant. S. Ber-
nard. Serm. 30. Quapropter sicut honore et dignitatc ordinis 
ceteris antecellitis, ita, mutuo quodam piae aemulationis igne 
accensi, splendore etiam inculpatae vitae ac famae superate. 
Genus cum sitis electum et nobile, mementoteverborum S.Ber-
nardi de Consid. 1. 2. c. 6, „vindica tibi nobile genus simili-
bus moribus, quod non aliunde nobile quam morum integri-
tate et fidei fortitudine fit. Per hanc sancti vicerunt regna, 
operati sunt iustitiam, adepti sunt repromissiones. Hoc chi-
rographum paternae tuae haereditatis, ubi inspicias portio-
nem quae te contingit. Induere fortitudinem et haereditasti. 
Posside fidem, posside pietatem, posside sapientiam, sed 
sapientiam sanctorum, ipsa est timor Domini, et liabes quod 
tuum est. Habes sine defraudatione integrum paternum 
fundum." 

Ad renovandum in hominum animis sacerdotali virtute 
et sudore vigorem fidei nunquam maiori opus fuit conten-
tione quam nostris temporibus, quae omnem vestram non 
excitare non possunt sollicitudinem. Exite in creditum Vo-
bis a?rum Domini, et intenta sollisitudine et sollicita inten-

em ? 
tione considerate quantis de veteri maledicto silvescat spi-
nis ac tribulis ! levate oculos et videte regiones si non sint 
magis siccae ad ignem, quam albae ad messem. Quam mul-
táé, quas putaveras fruges, diligenter inspectae, vepres po-
tius apparebunt? Imo ne vepres quidem; annosae et veter-
nosae arbores sunt , sed non profecto fructiferae. Quousque 
occupabunt terrain? S. Bern, de Consid. 1. 2. c. 6 Multi 
sunt qui fatuae lueis illecebris seducti veneno suo corrum-
punt aquas terrae ut bibentes homines moriantur. Langvescit 
omnis lex; dissolutae licentiae et impietatis virus in maxi-
ma ingeniorum pravitate, et sentiendi scribendique libidine 
procellosi instar turbinis in omnem sese infundit rempubli-
cam et latius in dies grassatur; plurimi demum cupiditatum 
furentibus ventis et rapido regnantis corruptelae torrente 
abripiuntur, qui omnem suam beatitudinem in caducis rebus 
collocant iisque inhiant quae possessa onerant, amata in-
quinant, et collecta una cum collectore sine dilatione tran-
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seunt, ac doniinam ancillari, ancillam autem dominari facien-
tes nonnisi carnis quaerunt oblectamenta , animam autem 
Deo praesentandam aeternis ditare negligunt tliesauris. 

Vestrum est sacerdotum, per quos odorem notitiae 
suae manifestai Dominus in omni loco, quia Christi bonus 
odor sumus in iis qui salvi Hunt 2 Cor. 14, 15. ut tamquam 
sacri duces, sacra dantes, sacra docentes, sacra dicentes, iis 
qui in omne fas et nefas ruunt , inque devia aguntur , osten-
datis viam rectam mandatorum Domini, quae est via plana 
absque tumulo, via clara absque nubilo, via secura absque 
periculo ; ut evertentes et eruentes, et iterum aedificantes 
in Domino expugnetis. Vobis incumbit temporis nostri erro-
res et praeiudicia cognoscere hisque opportunis armis ob-
viam ire, ne oves Christi liant in rapinam et devorationem 
omnium bestiarum agri, vitiorum germina suffocare autevel-
lere , oiFensionum lapides submovere , avitae fidei dogmata, 
disciplinae reyulas, diversa ofiiciorum, quae cuiuslibet con-
ditio exigit , genera in animos revocare , religionis sensum, 
virtutis amorem, adstrictam certis obsequiis lidem novo spi-
ritu animare, exhibendam Ecclesiae decretis reverentiam 
et submissionem , praestandam summo terrae principi et ma-
gistratibus obedientiam inculcare, ignorantes doctrina, pec-
catores monitis, dissidentes pace, litigantes conciliatione, 
pauperes largitione, moerentes consolatione, aegrotantes 
visitatione, offendentes lenitate, omnes fraterna dilec-
tione, pia oratione sublevare et recreare. Date proin 
operam ut qui ad Christum iam conversi sunt , non 
avertantur , aversi revertantur, porro perversi ordinen-
tur ad rectitudinem, subversi ad veritatem revocentur. sub-
versores invictis rationibus convincantur ut vel emendentur 
ipsi, si fieri potest , vel , si non, perdant auctoritatem facul-
tatemque alios subvertendi. Vehementi cum animi nostri 
dolore cernimus quotidie qua virium intensione causam suam 
agant inimici crucis Christi ; ipsa horum audacia et rerum 
difficultate crescat animus noster et pudeat otiosam iacere 
securim. Sit nobis exemplum Christi speculum lucens , liber 
docens ; luceat imago eius in operibus nostris et tota eius 
species exprimatur in nobis. Ipse namque est fortitudo no-
stra per quam sublevamur, virtus per quam sustentamur, 
lux per quam videmus , gloria per quam gaudemus , vita in 
qua vivimus. Datvir tutem qui contulit dignitatem."—Mind-
ezen kötelmek teljesítésére a nin. főpásztor, Jézus Krisz-
tusnak, és mind régibb, mind ujabb kori jeles egyházi fér-
fiaknak példája által buzdítja kedves övéit. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 12-én. A kath. egyházban örökre döntő te-

kintélyű tridenti zsinat befejezése háromszázados évfordulatá-
nak jun. 25-én megünneplésére a tridenti herczeg-pü spök a kö-
vetkező levélben hivta meg az osztrák és német főpásztorokat : 
Reverendissime et Illustrissime Praesul ! Maximum et singu-
lare beneflcium, quod in communi universae Catholicae uti-
litate et ornamento Dioecesis Tridentiua , cui ego indignus 
praepositus sum, sibi a Deo obtigisse sentit ex ilia Pontificis 
Maximi Pauli III. mente, ut liinc per oraculum Magisterii 
Apostoliéi in Concilio Oecumenico congregati clarÍ3sima cer-
tissimaque lux splendesceret in teterrimis illis tenebris, quas 

saeculo XVI. veritati impietas offundere conabatur , praeci-
puum mihi quoddam officium imponit grati animi declaratio-
nem pro viribus explendi. Quo fit, ut si Decessor meus pien-
tissimus Joannes VII. initium Concilii Tridentini anno 
MDCCCXLV magnifica saeculari gratulatione colendum 
existimavit, a me hoc anno saeculari tertio vertente tantum 
opus coeleste per summás difficultates Divina providentia 
absolutum et perfectum non sine honoris significatione prae-
termissum videatur. Tridentinae quidem Dioeceseos, cui 
tantum decoris ex Concilio in sinu suo celebrato accessit, in 
speciem agitur causa ; sed cum Tridentinis ipsis dignitate et 
fama per illud comparata infinitis partibus potiores esse de-
beant professio et disciplina catholica, quae divinitus ab eo-
dem illustratae et confirmatae fuerunt, in comperto est, tanti 
beneficii commoda et decora inuniversam redundasse Eccle-
siam. Quare ego nullus dubito, quin, quicumque per orbem 
terrarum a Spiritu Sancto positi sunt regendae Ecclesiae 
Dei , Concilium Tridentinum inter potissima bénéficia divina 
facile recenseant, et magnitudinem agnoscentes gratias ha-
beant Deo immortales, atque adeo oblata occasione studia 
sua erga tam insignem Fidei Catholicae confirmationem 
cupiant declarare. Hac persuasione, Reverendissime Praesul, 
illud mihi sumpsi, ut nostram laetitiam exultationemque, 
quae tua quoque sine dubio futura est, tecum communicare 
non dubitarem , atque omnino , nisi modum excedere videar 
Te, ut ad magis augustam supplicationem, pleniorem gratia-
runi actionem reddendam , et uberiores pietatis fructus col-
ligendos non solum votis sed praesentia quoque interresse 
velis , rogare. Venies, Reverendissime et Illustrissime Prae -
sul, gratissimus Deo hominibusque : et quoniam interest jam 
nunc cognoscere, quotper cujuscumque opportunitatem Prae-
sules sperare liceat, ne graveris quaeso indicare, quidquid 
pro tua sapientia consilii ceperis. Decembri quidem mense 
gratulatio habenda esset, sed propter acriorem hujus mensis 
tempestatem mense Junio exeunte antevertere visum est. 
Quod si minus die, certe ipso anno saeculari habita jure dici 
poterit. Die XXI. supplicationes et institutiones ad animos 
praeparandos incipient : porro die XXV , qua apud nos So-
lemnia Patroni coelestis S. Vigilii Episc. et Mart, ab ipsis 
Patribus Concilii invocati auspicari soient, cum vespertina 
psalmodia initium sumet Gratulatio Concilii feliciter expli-
citi et absoluti, pontificali ministerio ad exitum usque diei 
sacri S. S. Apostolis Petro et Paulo celebranda. Te Deo, 
quidquid ausus sum, libenter daturum certus observantiam 
et obsequium meum erga Amplitudinem tuam reverendissi-
mam illustrissimamque profiteor. Tridenti die 22. Januarii 
MDCCCLXIII. Humillimus Obsequentissimus Servus B e ne-
d i c t u s Episcopus. 

INNSBRUCK, febr. 27-én. Ismeretes a tyroli ország-
gyűlés határozata a protestáns kérdésre nézve ; közlendőnek 
véljük a tridenti herczeg-püspök beszédét, melyet a hitegy-
ség föntartására, és a clerus védelmére nézve febr. 25-én ott 
mondott „Nem vettem volna részt ezen általános vitatkozás-
ban , mondá a főpásztor, ha csak az előttem szóló báró In-
gramnak szemrehányása által, melyet a clerus ellen intézett, 
nem kényszeríttetném; és mivel ezen ellenvetés amugyis 
igen sok bel- és külföldi lapban előfordul, ismételtetik, hi-
szem , hogy kötelességem is igazolásul néhány szót ejtenem. 



Vádoltatik a papság, hogy ő egyedül az oka azon ingerült-
ségnek , mely Tyrolban a hitbeli kérdés miatt uralkodik. 
Ura im, biztosithatom önöket hogy ezen vád alaptalan. A 
papság tagadhatlanul szónokolt. az igaz hit becséről ; azon 
veszélyről, mely a hitegységet fenyegeti ; azon szerencsét-
lenségről, melyet a vallási szakadás országunkra hozna, — 
és azért a nép ragaszkodjék híven a valláshoz, és utasítson 
vissza minden újítást. Nekem ugy látszik, hogy míg a cle-
rus ezen korlátok közt harczolt, tökéletesen jogával élt. Ha 
a pásztor a veszélytől óvja nyáját, nem szemrehányást érde-
mel, hanem dicséretet. Meglehet, hogy egyik vagy másik a 
papok közül buzgalmának hevében a mérséklet határain 
túllépett ; a tridenti papok közül e tekintetben csak egy el-
len emeltetett vád, ha ezen eset gyakoribb lett volna, bizo-
nyára sürüebbek lettek volna a panaszok is. De valljon nem 
voltak-e a nagyszerű körmenetek, járdalatok, melyekkel tele 
valának a hírlapok, oly eszközök, melyeket a papság arra 
használt, hogy a népet hitegységre lelkesitse, és a protes-
tánsok ellen ingerelje ? Nem, uraim ! ezen vallásos járdala-
tok nem voltak politikai demonstratio, hanem inkább és 
egyedül a nép kath. meggyőződésének természetes kifejezése. 
Vagy merényül akarják fölróni a tyroliaknak, ha szükség, ha 
szorongattatás idejében imához folyamodnak ? De mi több, jó 
lélekkel merem állitani, hogy igen gyakran, sőt a legtöbb eset-
ben nem a papság, hanem a nép kívánta és rendezte azon kör-
meneteket, azt is tudom, miszerént a lelkészek akaratjuk elle-
nére, kényszeritve voltak hosszú, fáradságos körmenetet tar-
tani, hogy a nép ki legyen elégitve. Kérdezősködés gyakran ér-
kezett az ordinariatushoz, mely mindég ezt válaszolá : ha nem 
politikai demonstratio, hanem vallási meggyőződésnek kifeje-
zése, teljesíteni kell a nép akaratját. Gondolom , ez csak nem 
volt ingerlés, hanem inkább pásztori okosság, hogy a nép in-
gerült hangulata a vallási térre vezettessék , és keresztény 
megnyugvásra birattassék. Vagy tán jobb lett volna, lia a 
nép a szent olvasó helyett fegyverhez nyul? (balról; oho, 
oho ! jobbról : bravo !) Uraim , bizonyos , hogy a tyroli nép-
ségnek elhatározott akaratja, miszerént a hitegység a tarto-
mányban föntartassék; bizonyos, hogy ezen kívánság a nép 
legbensőbb meggyőződéséből származik. Ha a nép ezen kath. 
meggyőződését a clerus befolyásának akarják tulajdonítani, 
szívesen megengedem, és abban találom a clerus legnagyobb 
dicséretét, hogy fáradbatlan tevékenysége által a tyroli nép-
ben oly elevenen tudta föntartani a hitet. Ha pedig ezen 
vallási ingerültséget valaki mesterkéltnek akarná tar tani , 
hivatkozom a népre és a népnek itteni képviselőire. Kimer-
né ezek közül mondani, hogy nem a nép kivánsága, miszerént a 
hitegység háborittatlanul föntartassék a tartományban ? Hi-
szik-e önök az olasz nép részvétlenségéből azt következtet-
hetni, hogy a kath. gondolkozásmód ott nem oly élénk , mint 
Tyrolnak német részében ? Ott a nép semmit sem sejdit a 
veszélyről, mely a hitet fenyegeti. Minthogy az ország han-
gulata amugyis ingerült, és az olasz kormány leginkább az 
általa kijelölt vallástalan irány miatt minden rokonszenvtől 
megfosztatott, okosnak találták, ha a nép most még e rész-
ről tudatlanságban hagyatik azon kilátás mellett, hogy bizo-
nyos párt ezt majd arra fogja használni, hogy a nép előtt né-
met Tyrol hoz való csatlakozását gyűlöletesebbé tegye. Csak 
utolsó körlevelemben figyelmeztettem a népet azon veszélyre, 

mely a hitegységet fenyegeti, és az országgyűlésre való 
megindulásom előtt azt imára szólítottam föl. Biztosithatom 
önöket, hogy ezen értesítés nagyszerű benyomást tőn , a 
templomok megteltek, és álmélkodva kérdezősködtek ezen 
tudósitás felől. Magam hallottam , midőn jó gondolkozású 
emberek, kik nem kívánnak német Tyroltól elválni, mondák, 
ha igy áll a dolog, akkor kívánnunk kell a német Tyroltól 
való elválást, és a Velenczével való csatlakozást, mert igy 
hitünk, ezen legdrágább kincsünk, meg leszen mentve. Leg-
bensőbb meggyőződésem, hogy a Tyrollal való egyesülést il-
letőleg semmitől sem kell inkább ta r tan i , mint ezen körül-
ménytől. Kétségtelen tehát, hogy Tyrolban a hitegység iránti 
lelkesedés nem mesterkélt; hanem a tyroli kath. népnek leg-
bensőbb, és valódi meggyőződése. lk. 

ROMA, jan 31-én. A franczia kormány megkötvén a 
békét az anarni császárral, méltó lesz azon üldöztetésből, 
mely ottan a keresztények ellen dühöngött , néhány adatot 
az egyházi történelem javára följegyezni; oly távoli ország-
ról a tudósítások úgyis gyérek, s elégtelenek a helyzetnek 
teljes megitélésére. 1861-ben aug. végén Tu-Duc rendeletet 
adott ki, hogy minden nemű, kó rus rendű keresztények, 
még azok is, kik két évvel ez előtt a keresztény hittől elsza-
kadtak , lakó helyeiktől eltávolítva a pogány helységek kö 
zött ugy elosztassanak, miszerént öt pogányra egy keresz-
tény essék, ekkép lehetvén e veszélyes embereket erős őri-
zet alatt tartani. Megparancsolá azon fölül, hogy a keresz-
tények házai ledöntessenek, marháik és földbirtokaik a po-
gányok között fölosztassanak, arczuk pedig tüzes vassal meg-
bélyegeztessék , melyben az első betű a kereszténységet, a 
második azon kerületet jelentse, melybe besoroztattak. Gon-
dolhatni , mily csapás érte ezen rendeletben a kereszténye-
ket. Maguk az alsóbb rendű mandarinok a rendelet kegyet-
lenségétől elborzadva késtek annak végrehajtásával. A ma-
gasabb rendű mandarinok, a császártól serkentetve ra j ta 
voltak, hogy a rendelet szigorúan végrehajtassék. A császár, 
nem bizva rendes hivatalnokainak engedelmességébe , rend-
kivüli ügynököket bizott meg , kik a parancsok teljesitéséről, 
a keresztények létszámáról, elosztásáról neki legrészletesebb 
jelentést tegyenek. A főmandarinok megkezdték a kereszté-
nyek összeírását, elosztását helységenként, jutalmat tettek 
ki, a ki egy keresztényt fölfedez, ki még be nem lajstromoz-
tatott, s bármiképen titokban maradott. Siralmas látvány volt 
a lánczokba vert keresztények nagy tömegét távoli kerüle-
tekbe hajtatni, s útközben a tömlöczökben étel- és italhiány-
ban sanyargattatni látni. Ebben, kevés kivétellel, minden 
keresztény7 hű maradt szent hitéhez. A pogányok a keresz-
tények állliatatossága által fölingereltetve még saját kényük-
ből is élesítették ezen üldözést kilencz hónap alatt, mig azon 
rendeletnek végrehajtása tartott. Különösen szenvedtek azok, 
kik Nam-Ding városbol kiűzettek, mivel 300-ból 240 éhen 
halt meg. — A császár 1862-ik évi majus-hónapban u j ren-
deletet menesztett a mandarinokhoz, melylyel a keresztények 
legyilkolását parancsolta. Eme rendelet különösen Tonkinnak 
keleti, déli, nyugati s közép részére szólt. A kebel elborzad a 
kegyetlenségeken. A keresztények, kik már összeirva, meg-
bélyegezve, a pogányok kö'.ött szemmel tartva valának, egye-
nesen a fővárosba hajtattak, hol minden legkisebb itélet nél-
kül lenyakaztattak. Május 30-án 16. 31-én 13, jun. 1-én 
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100, 2-án 600, 3-án még több fejeztetett le Hueben. A déli 
apostoli helyettességben kegyetlenebb volt a vérengzés , mi-
vel itt elevenen megégettettek , elevenen eltemettettek , ke-
zeiken s lábaikon megkötöztetve a folyamba dobattak. — A 
közép helyettességben a főmandarin hasonló kegyetlenséget 
vitt véghez, mivel május 18-án 21-et, 20-án 3-at, 22-én 
45-öt, 26-án 67-et, 27—28-án 68-at akasztatott föl. Ily vé-
rengzésben a tömlöczök öbleiben még 224 keresztény mara-
dott, a vérbakók kifáradva az öldöklésben, a keresztényeket 
ötönként kötélre fűzve a folyamba dobták. Igy szállt maj. 
30-án 212 keresztény az egekbe, s a következő napon még 
egyszer annyi. A leölettek között volt sok pap , hitelemző, 
szerzetes, kivált sz. Ferencz és sz. Domonkos rendjéből. Itt 
öletett meg Berrio Ochoa Bálint, centuriai püspök in parti-
bus, közép Tonkinban apostoli helyettes, 1861-ik nov. 1-én. 
Ezen apostol elfogatván, megkötöztetett, egy óráig a po-
gányok gunyjainak kitétetett, azután karóhoz kötözve , feje 
fejszével leüttetett, és karóra tűzetve a város falain kiállítta-
tott. A fej három nap múlva a mandarin parancsa szerént a 
folyóba vettetett volna, de a keresztények ezt, és a testét 
drága pénzen megvették , s tisztességesen eltemették. A ro-
mai propagandához beküldött hivatalos tudósitások nyomán 
a vértanusággal kimúlt keresztények száma 16,000-re, a rab-
szolgaságba vetetteké pedig 20,000-re megy. 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 13-án. A ,P. H.' értesítése szerént Po-

p o v i c s Vazul, munkácsi g. e- főpásztor mult hó 17-én tette 
le gr. M a j l á t h Antal ő nmlgának kezébe a titkos-tanácsosi 
hivatalos esküt, ő Fölsége fölmentvén a gyengélkedő aggas-
tyánt a Bécsbe való utazástól. Az ünnepély a mily fényes, 
ép oly megható volt. 

— Több olaszországi municipium azon határozatot 
hozta, hogy a böjti szónokoknak a szokásos tiszteletdij ne 
szolgáltassék ki, lia azok a szónoklat után a király, a parla-
ment és a nemzet fölött nem mondanak áldást. Legújabban 
Pistoja is ezen határozathoz csatlakozott. 

— Florenzben a rendőri szolgák egy gyiijtőszekrényt 
rohantak meg, melyre „Péterfillér'- volt irva Szerencsére 
azonban a benne volt pénz kevéssel azelőtt vétetvén ki, e 
nemes tett alkalmával csak 17 cent. találtatott benne. 

— A jezsuiták innsbrucki convictusában mult hó 10-én 
ünnepeltetett meg a japani vértanuk szentté avattatásának 
emléke ; az ünnepélyt a brixeni és trienti főpásztorokon ki-
vül több praelatus és előkelő vendég is emelé jelenlétével. 
Az ünnep némi utánzása volt azon nagyszerű tüneménynek, 
mely Romában három királyok napján szokott évenként elő-
idéztetni , minthogy húsznál több nyelven magasztaltattak a 
jezsuiták, kik Japanban vértanúi halállal multak ki; ez egy-
szersmind érvül szolgál arra nézve is , mily tekintélyben áll 
az innsbrucki theologiai kar , mint melyet annyi különféle 
országból látogatnak a tanulók. 

— A hires Wilberforcenak, ki egykor az angol parla-
mentben oly kitűnő ékesszólással lépett föl a rabszolgakeres-
kedés ellen, legöregebb fia a kath. egyházba tért vissza, neje 
és öcscse már előbb tette ez üdvös lépést. 

— Az ép oly tudós mint jámbor benediktinusnak, Pitra 
atyának, ki legközelebb bibornoknak fog kineveztetni, a 
szent-atya saját magántárczájából ad 12,000 scudit, hogy az 
méltóságához illőleg szerelhesse föl lakát és udvarát. 

— A sz. Károlyról nevezett irgalmas nénikéknek Ber-
linben egy zsidónő, a Mendelssohn testvérek anyja , 500 
tallért hagyományozott. 

— Lachat, az újonnan választott bern-solothurni püs-
pök, született 1819-ben Mervelierben, a berni kantonban; 
tanulmányait a pruntruti és romai növeidében végezvén 
apostoli missionarius lett Olaszországban; azután főnöke 
egy vallásos társulatnak Elszasznak Kolmar nevű városában, 
mint ilyen plebanusnak neveztetett ki Grande-Fontaineba a 
berni kantonban, innen pedig 1856-ban delsbergi városple-
bánusnak választatott meg. 

— A benczék kolostora Beuronban (Hohenzollern), 
mely 777-ben alapíttatott, de a saecularisatio alkalmával el-
törültetett, húsvétkor ismét a benczék birtokába jut ; a ko-
lostornak fölavatása azonban és az ősrégi kegyelemképhez 
való bucsujárásnak visszaállítása Nagy boldogasszony napján 
fog megünnepeltetni. 

— Különös mozgalmak mutatkoznak a német papság 
körében a szakáinövesztésre, de egyszersmind a papi öltöny 
rendes viselésére nézve is, minthogy a szakái csak a reve-
renda mellett emelné valódilag a papnak tiszteletreméltó 
külsejét. Nálunk a prot. lapban szintén inditványoztatik a 
prot. lelkészeknek a ruha által való megkülönböztetéfe , ám-
bár különös kasztátnem akarnak képezni.— Nem is lehet ott, 
hol mindenki pap, és igy következetesen a protestánsoknak 
általában különös papi vagy megkülönböztető ruhát kellene 
viselniök, de igy ismét nem lenne különbség. A tévely min-
den intézmény alkalmával csak tévelynek bizonyul be. 

— A ,Presse'-nek „egy zsidó akadémikus polgár" ezt 
irja : „Az egyetem tábláján a tanulók beteg-egylete részéről 
meghivás volt kifüggesztve egy elhunyt izraelita tanulónak 
temetésére való megjelenés iránt. Az irat homlokzatán egy 
kereszt volt látható ; a kereszt pedig, mint tudva van, nem 
a mosaismusnak symboluma, és az orthodox zsidók előtt ez 
könnyen uj Mortara-féle esetnek látszhatnék ; a beteg-egylet 
tehát tartózkodjék az ily helytelenségektől." — A szegény 
akadémikus talán nem tudja , hogy hasonló esetekben a ke-
reszt egyedül a halálnak a jele ; különben pedig az érdem-
keresztet alkalmasint a megbotránkozó ifjú is föltüzné mellére. 

— A ,Presse' látván a tyroli országgyűlés határozatát 
a protestáns kérdésben, a többi közt mondja : „a Tyrolban 
két év előtt rögtönzött hekatombák (hegyi tüzek) a jámborok 
előtt azon syrobolikus jelentéssel is birtak, hogy azok a mág-
lyákat képezik, melyek az eretnekekre várakoznak." Rága-
lomnak jó, meg a ,Presse' repertoirejába is illő ! 

— Emiitettük, hogy a solothurni püspök megválaszta-
tott. Erre nézve olvassuk : A székeskáptalan a fönálló sza-
bályok értelmében hatot jelölt ki. A megyéhez tartozó kan-
tonok kormányainak joga van ezek közül hármat kitörülni. 
Azonban a berni, baseli, thurgaui és aargaui prot. kantonok 
kormányai mind a hatot kitörülték, és egyedül L e u prépost 
mellett küzdöttek, kinek néhány irodalmi miivecskéi az In-
dexbe vannak iktatva. Czélt azonban nem értek, mert a káp-
talan által Lachat választatott meg, a második kijelölés 
folytán. 

K.éreleui. Minthogy az „ I f j ú s á g i o l v a s m á -
n y o k " I. kötete néhány nap múlva elhagyandja a sajtót, 
tisztelettel kérjük mindazokat, kik szerény vállalatunkat még 
pártolni szándékoznak: szíveskedjenek becses megrendelé-
seiket alulirthoz mielőbb beküldeni, s ha lehet, bennünket 
azon kellemes helyzetbe juttatni, hogy a megjelenendő mun-
kából minél többeknek kedveskedhessünk. — Nagyvárad, 
martius 8. 1863. Bunyitay Vincze, az „Ifjúsági olvasmányok" 
kiadó-szerkesztője. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Lclkipásztorkodási tárgyalások. 
v. 

jVagy-Kálló , február 1863. 

(G-y ón t a t ás.) Ha a szent papa, Y. Pius szavai 
szerént a keresztények reformatioja egyedül erélyes, 
hitbuzgó gyóntatok által eszközöltethetik, bizonyára 
szükséges, hogy a lelkipásztorok ebbeli kötelmeiket 
minél gyakrabban tegyék elmélkedésük tárgyává, 
hogy azok leghűbb teljesítésére minél inkább buz-
dittassanak, s igy mindenik, a mennyire tőle függ, e 
szent, e magasztos átalakitást valósitsa. — Nem túl-
zott Ítéletem, ha azt mondom, miként e fönséges 
tárgy fölötti gyakori elmélkedés nélkül, emez, a papi 
hivatás egyik legmagasztosabb, de legnehezebb föl-
adatának sikerdus betöltésében igen könnyen csüg-
gedővé válik a lélek ; — azért paptársaim engedel-
mével legyen szabad e szent hivatásunkra nézve , a 
szent pápa után egynémelyt elmondanom. 

Mindenekfölött szükséges, hogy a lelkipásztor a 
gyónásokat szívesen hallgassa, mert ez által: a) vi-
gaszt és örömöt szerez a legszentségesebb Szenthá-
romságnak.— Isten képe, melyre az ember teremtve 
van, s melyet az isteni akarat betöltése által, önma-
gában mindinkább érvényesíteni köteles, s mely, ha 
megőrzötte azt, mintegy zálogul szolgál, hogy elő-
mutatásával nyissa meg a menyország ajtai t , a bün 
által egészen eléktelenítetett annyira, hogy Isten 
saját képét a bűnösben föl nem ismerheti, s emberi-
leg szólva, bánat és fájdalmat érez a fölött, hog-y az 
ember jövő boldogságának e zálogát magától oly 
daczosan és lelkismeretlenül eldobta, s hanyat hom-
lok rohant az örök kárhozatnak. Mily vigaszt és örö-
möt szerez tehát az irgalmas Isten atyai szivének a 
pap, ha egy bűnöst, a szent töredelem által vissza-
vezet azon atyai szivhez, melyen ő maga is békét és 
nyugalmat oly sokszor talált, s a szigorú igazságos 

biró haragját az irgalom atyjának kegyelme- és sze-
retetévé változtatja. — Ily szent, ily isteni hivatal 
van a gyóntató-atya kezébe letéve, s ha igy, ki az, 
ki szivesen nem hallgatná a gyónásokat? 

Midőn az ember bünt követett el, Jézus Krisz-
tusnak, az Isten fiának érdemeit elvesztette. A bűnös 
egyike lett azoknak, kik a Megváltó arczának véres 
verejtékeit az olajfák hegyén újra kisajtolják, kik 
megostorozásához szemtelen lelkismeretlenséggel kö-
teleket fonnak, szent fejét a szúró tövisekkel irgal-
matlanul megsebzik, kik bűnük egész terhét a ke-
resztet czipelő, s annak sulyja alatt roskadozó Meg-
váltóra fektetik, s kalapács- és szögeket készen tarta-
nak, hogy iszonyú kinok között újra megfeszítsék őt. 
S ki festheti le a kegyes Jezusi-sziv fájdalmát, ki 
mérheti meg a bánatot ily hálátlanság fölött, midőn 
attól jő a bántalom, ki a megsértett-, ki a zaklatott-
nak szent nevét hordozza homlokán? De mint a fáj-
dalmat, ugy nem lehet Jézus szent szivének örömét 
leirni, midőn a pap egy ily szerencsétlen bűnöst, a 
bánat és magába-szállás, és a töredelem szent érzel-
meivel, mely magát a keresztet is csekély szenve-
désnek tartja bűneiért, visszavezérli az isteni sziv-
hez, hogy attól soha el ne váljék ; — lelkének érzel-
meit fejezvén k i , midőn igy szól: „Megtaláltam őt, 
kit lelkem szeret. Birom őt, és soha el nem bocsáj-
tom." — Ily vezetőnek van a pap kiválasztva a töre-
delem szentségének kiszolgáltatásában, s ha igy, 
nem szivesen, nem örömmel nyujtana-e ahhoz segéd-
kezet ? 

A bűnös kebelből kiköltözött a Szentlélek min-
den kegyadományaival, s szent helyét a gonosz, s 
annak angyalai foglalták el. A Szentlélek temploma 
az ördög lakává változott. — Méltán mondhatja a 
Szentlélek: tehát minden kegyelmek, melyekben a 
szentségek által e boldogtalan lélek részesült, mind, 
mind hasztalanok, tehát a tanácsok és intések, a féle-
lem és öröm, melyet benne ébreszték, hogy a jó- és 
erényesség útjáról le ne térjen, mind, mind meghiú-
sultak. S mily fölséges jelenet, ha a pap a töredelem 
szentsége által a háladatlan bűnös lelkét megtisztitja, 
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hogy bevonulhasson abba ismét a Szentlélek, s szent 
vezeklés s jó tettek által fölékesítve, abban lakhelyet 
választhasson, hol isteni áldásaival világ végzeteig 
maradhasson. Mily magasztos méltóság ez, mily fön-
séges közbenjárás a teljes Szentháromsága a boldog-
talan bűnös között, s lehet-e pap, ki testi lelki erejét 
e magasztos hivatal hűséges vitelére föl nem aján-
laná? —• Avagy ő, ki az Urnák szemefénye, maga is 
a teljes Szentháromság visszatetszése és haragjának 
akarna tárgya lenni? Oh ne feledjétek társak az 
arany koronát, mely az Ur Ígérete szerént a hűséges 
papot mind örökké disziteni fogja ! 

A pap, ki a gyónást örömmel hallgatja, b) az 
egész egyháznak szerez vigaszt és örömöt. Hiszen 
isteni küldetése az egyháznak, hogy minden gyer-
mekeit mennyei vőlegényéhez vezesse, hogy nap nap 
mellett, évről évre, századokról századokra anyai 
gyengéd szeretet- és gondoskodással őrködjék min-
den gyermekei fölött, hogy tőle egy sem szakadjon 
el, hanem igen, hogy mindannyinak hite, reménye 
és szeretete valamint tőle származik, ugy hozzá vissza-
vezéreltessék , s igy egykor mindannyian, a válasz-
tottság szent jelével megjegyezve, a világitélő biró 
jobbjáról örök Alleluját zengedezve, az örök béke 
lakhelyeire bevonuljanak. És ugyan a bűnös, a nehéz 
bűnöst értem, ki ez anyának megátalkodottság- s 
lelkismeretlen közömbösséggel hátat fordított, ki 
azon gyengéden szerető anyát , ki kebelén ápolá és 
nevelte, bűneivel oly kegyetlenül arczon csapdosa, 
ne okozzon-e fájdalmat és gondot az egyháznak? És 
mik egyebek a papok, nem első-szülöttei-e ez anyá-
nak? s mindenek előtt, sőt mert arra fölhatalmazva 
vannak, nem fognak minden kitelhető erőből e jó 
anyjuk dicsősége- és fónségének előmozdítására tö-
rekedni: nem fognak-e elkövetni mindent, hogy az 
elhullott, elszakadt ágakat összeszedjék, s azt ismét 
az isteni szőllőtőbe beplántálják? nem a papok lesz-
nek-e azok, kik a töredelem szentségének buzgó ki-
szolgáltatása által, a tévelygő gyermekeket anyjuk-
hoz visszavezérlik, kinek egyedüli öröme és vigasz-
talása, ha áldó kezeit, minden gyermekei fölött élet-
és halálban kiterjesztheti; — avagy nem elég-e,hogy 
a vőlegényt néhány nyomorult pénzért Júdás el-
árulta , maga a menyasszony is ily árulók ellen le-
gyen kénytelen panaszkodni? Es ha most az egyház 
titkos élete kába szemeink előtt hét pecsétes könyv 
is , ha majd egykor az Ítélet napján a világtörténe-
lem beltitka is napfényre jövend, kiviláglik, mily 
nagy szerencse, mily nagy áldás voltak a világra 
nézve a jó gyóntató-atyák, és mily igazságos az örök 

gyötrelem oly gyóntatókra nézve, kik nem az egy-
ház öröme- és vigaszára teljesiték hivatásukat. 

A pap, ki a gyónást örömmel hallgatja, c) nagy 
vigaszt és örömöt szerez önmagának is. E vigasznak 
egész telje szent Alfons eme szavaiban van : Salvasti 
animam, praedestinasti animam tuam. — Ha van 
lélek, mely üdvére nézve veszélyben forog, bizonyára 
a lelkipásztornak lelke leginkább az, miután vállaira 
oly teher nehezül, mely az ismert mondat szerént, 
egy szent-, vagy angyalra nézve is félelmetes. Es e 
teher nem fog-e naponként nehezülni saját lelkisze-
génységünk s azon veszélyek által, melyeknek a pap 
világgali közlekedésében majd naponta kitéve van, 
azon világgal, melyet megmenteni s üdvözitnie kel-
lene? A mely pap tehát saját lelkét nem gyűlöli, 
mely gyűlöletnek kárhozat a vége, nem fog-e saját 
üdvössége érdekében minden eszközöket megragadni ? 
Ily eszköz mindenekelőtt, ha lelkeket szabadit, ha 
sz. Cajetán „Venator animarum" elnevezésére mél-
tóvá teszi magát. — És ha majd a nap alkonyatra haj-
l ik, nem leend-e a haldokló papnak méltó vigaszta-
lása, ha az irgalmas Isten lelkismerete által ama bi-
zonyságot adandja neki, hogy papi hivataloskodásá-
nak ideje alatt száz- és ezereknek eszközölte lelke 
megujulását; igen, s nem épen e megmentett lelkek, 
kik őt már talán az örökkévalóságban megelőzték, 
fognak-e boldog, szerencsés halálküzdelmeért esdeni, 
óhajtva várván a pillanatot, midőn hűséges lelkipász-
torukat Isten szent trónja elé kisérhetik ! S ha bár, 
mint igaz, sok fájdalmas keserűség van is a lelki-
pásztor életébe szőve, s habár gyakorta a szennyes 
hálátlanság pillanatra leveri is a szivet, annak meg-
gondolása még is: Isten kegyelméből néhány lelket 
már megmentettem, s e kegyelem folytán ezután is 
akarom tenni azt; elég erővel b i r , hogy a csüggeteg 
szívben uj lelkesedést ébreszszen, s erősen elhatározza, 
miként sok, sőt mennyire lehető, minden lelket meg-
menteni, s nagylelkű szeretetét kiterjeszti azokra is, 
minden lehető pásztori gondoskodásban részeltetvén 
őket, kik eddig kővel dobáltak utána, hiszen, gon-
golja magában a hü pap, örök üdvösségem mindennél 
többet ér. Salvasti animam, praedestinasti animam 
tuam, ki nem fogja szívesen hallgatni a gyónást? 

A pap, ki a gyónást örömmel hallgatja, d) sok 
érdemet szerez magának. — Mert ha már az Isten 
nevében a szomjazónak nyújtott ital-viz érdem, ju-
talomra méltó, mennyivel érdemesebbek s jutalomra 
méltóbbak lesznek a papra nézve a poenitentiatartás 
szentsége kiszolgáltatása körüli testi és lelki fáradal-
mak, ha azokat Isten szent akaratából örömmel veszi 
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föl, és hordozza is? A legerősebb testalkatú pap is, 
hivatala e részének teljesítésében sok nehézséget érez, 
mennyivel inkább érzi ezeket az, kinek testi ereje 
talán épen ezen kötelmeinek teljesítésében tört meg: 
a hü pap azonban nem engedi az érdemeket, melye-
ket ez által nyer , magától elrabolni, hanem isteni 
mestere után, türelmesen hordozza keresztjét. És ha 
gyakorta nagy lelki megerőtetésre van is szüksége, 
nem csügged, mert tudja , hogy minden keresztény-
nek, annyival inkább neki épen az rendeltetése, hogy 
az adott talentommal uzsoráskodjék, még nem az Ur 
szamadásra vonandja. — De meg a minden érdemek 
legnagyobb ellensége az önszeretet, és hírvágy is 
legtávolabb áll a paptól, mint gyóntatótól; mert a 
töredelem szentsége kiszolgáltatásában napokat töl-
teni, sem az önszeretetet, sem a hírvágyat nem igen 
táplálja; itt nem lehet a világ előtt csillogni; a tisz-
telet és hírnév, melyet itt gyü j tünk , csak az ítélet 
napján jutand nyilvánosságra. De ha a papnak min-
denekelőtt lelke üdvéről kell gondolkoznia, és ha a 
számtalan érdemek, melyek a gyóntató-szék hűséges 
kezeléséből származnak, a mennynek elnyerésére biz-
tos lépcsőül szolgálnak, nem fógja-e örömmel hall-
gatni a gyónást? 

Azonban a papnak nem csak örömmel, de g y a k -
r a n is kell a gyónást hallgatni. — Ha parancsról 
akarunk szólani, mely e tekintetben a papra nézve 
kötelező legyen, azon esetben ez áll : hogy annyiszor 
kell gyónást hallgatnia, a mennyiszer ezt alárendelt-
jei józanul kívánhatják; ilyen eset kiválólag három 
lehet, először húsvéti időszakban, másodszor ha va-
laki halálos bűnben van, harmadszor nagyobb tökély 
s kegyelmek megnyerésére-, p. o. bucsu, vagy vala-
mely ünnepnapokon stb. — Elvontan az első, mint 
magában érthető esettől, tekintve a második esetet, 
minden gyóntató atya volt már oly helyzetben, hogy 
keserűen kelle panaszolnia, hogy az e részbeni józan 
követelés hozzá nem igen gyakran intéztetett, és e 
tapasztalás a hivatalában buzgó papot arra határo-
zandja, hogy mindent elkövessen, hogy e követelés, 
melynek kielégítésére minden órán készen van, hozzá 
minél gyakrabban intéztessék; arra kényszeritendi, 
hogy gyóntatási napokat tűzzön k i , mely eljárás 
egyiket vagy másikat észre-téritendi, vagyis alkal-
mul szolgáland, hogy halálos bünberá helyzetétől 
megszabaduljon. De nem csak kész leend a gyónás 
meghallgatására, hanem a lelki gondjaira bízottakat 
arra gyakorta meg is hivandja, hogy ne mondjam 
kényszeritendi. A harmadik esetre nézve valóban 
nao-y vigaszára, s lelke enyhitő örömére szolgálatid 

a lelkipásztornak, ha hívei közé olyakat számithat, 
kik nagyobb tökélyre törekszenek; mint drága kin-
cseket őrzendi, s épen azért mindég kész leend szol-
gálatukra, ha hő buzgalmuk a lelki-atya lábaihoz 
vezérli. Mit kellessen egy oly papról tartanunk, ki a 
töredelem szentségének kiszolgáltatásától bár mely 
pillanatban is vonakodnék, azt kimondani is képte-
lennek tartjuk. — De mert a sokszoros tapasztalás 
azt tanítja, hogy a gyakrabban nem használt gyó-
násnak okai nem annyira a papok, mint inkább a 
hívek közömbössége, langyossága és hidegsége : kény-
telen lesz a buzgó lelkipásztor megkisérteni mindent, 
mi által erre nézve változást eszközöljön. — Többször 
hallám, de a jó Kampus atya is beszélte, hogy Ro-
mában a gyóntatok a nap nagy részét gyónókra vá-
rakozva töltik el gyónó-székeikben, de midőn sok 
évvel ezelőtt egykori jó főnökömnek a hivek gyó-
násbani hanyagságáról panaszkodtam, ő azt mondá : 
„erkölcsileg kell őket kényszeríteni;" akkor is, azóta 
is gondolkoztam a fölött, s visszaemlékezve a jó öreg 
azon gyakorlatára, hogy gyakorta szent mise előtt 
beült a gyónó-székbe, s ott imádkozott, azon ered-
ményre ju to t tam, hogy a hithidegség szeliditésére, s 
a gyakoribb gyónás előmozdítására nem lenne talán 
czélszerütlen, ha a lelkipásztor hívatlanul is elfoglalna 
a gyónó-széket, annyival is inkább, minthogy e gya-
korlat behozását több fontos okok is ajánlják. 

Először e gyakorlat bizonyára sokkal hatható-
sabb intés, hogy gyakortábban járuljunk a szent gyó-
náshoz, mint tíz e tárgy fölött tartott szónoklat. Egyik-
vagy másikban elvégre is föltámad a gondolat, hogy 
mily gyalázat,a lelki-atyát, folyvást és mindég egye-
dül hagyni a gyóntató-székben, és talán épen e gon-
dolatot használandja föl az Ur , véghetetlen kegyel-
mének eszközetil, hogy a bűnös a valódi töredelmet 
ébreszsze föl magában, s a szégyen érzete, mely kez-
detben csak külsőség volt, kezdetévé legyen a ke-
gyelemteljes megtérésnek. És ha kezdetben senki 
sem jelenik is meg, a lelkipásztornak a gyónó-szék-
bení szemlélete mindnyájukra nézve hangos intés, 
hogy töredelemre szükségük van, s ez intés mindég 
sürgetőbb- s hangosabbá válik, ha a lelkipásztor gya-
korlathoz ragaszkodik, s a tapasztalt csalódás folytán 
csüggedni nem fog. A jó siker el nem maradhat. És 
mert mindenki tudni fogja, hogy a gyónás-hallgatás 
csak nagy fáradságba kerül, s a világ s emberek előtt 
semmi tiszteletre sem jogosít, elvégre mégis a leg-
elvetemültebb ember is belátandja, hogy a lelkipász-
tor, ki gyermekeire oly türelemmel várakozik, még 
sem akarhat egyebet, mint lelküket a veszélytől 
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megmenteni, s ez eszme, e meggyőződés gyakran a törede-
lem szentségének régi megvetőjét is üdvösebb gondolatra 
vezérelheti. 

Másodszor e gyakorlatra az is határozhatja egynémely 
lelkiatyát, mert meglehet, hogy a harangozó bármely ok 
miatt, avagy a házhoz tartozandók csupa kegyelet-, és kimé-
letből uruk iránt, hébe korba elutasitották már a gyónni kí-
vánókat, vagy más időre utalták azokat. Bár mily szigorú 
parancsot adjon is ki a lelkiatya harangozója-, és háziainak 
erre nézve , még avval a visszaélés mindég elliáritva nincs, 
hiszen parancsainak teljesitésére nézve nem ellenőrködhe-
tik ^ az elutasitottak nem emelnek panaszt, mert többnyire 
azt hiszik, hogy az egyházú és háziak ilyetén eljárása a lel-
kiatya utasításából történik, az elutasitók bizonyára nem di-
csekesznek , hogy a lelkipásztorkodás magasztos teendőibe 
ily hívatlanul beleavatkoztak; hogy az egyházi és háziak 
ilyetén hibáit nyilvánosságra hozza, hogy a hívek előtt hite-
lüket veszítsék, igen hibás eljárás volna, mely meglehet töb-
bet ártana , mint használna. Legbiztosabb eszköz leend azért 
mindenha, hogy időnként, kivált isteni tisztelet előtt és után, 
mint mely időt leginkább szoktak a gyónásra használni, föl-
hívás nélkül is a gyónó-székben helyt foglaljon. 

Harmadszor : Habár az egyházfi és háziak a gyónni 
szándékozót hiven bejelentik is , vannak a hivek között so-
kan, kik különböző okokból, sem az egyházfit, sem a háziakat 
terhelni nem akarják, kik szégyenlik, hogy a lelkiatyát külö-
nösen maguk részére hivassák. A sok közül, csak a szent 
tisztaság ellen vétkező szokásos bűnösöket emlitem meg. Ha 
a lelki atya ilyeneknél Néri szent Fülöp gyakorlatát követi, 
ki az ily bűnösöknek semmi más penitentiát nem adott, 
mint hogy azonnal ha visszaesnének, gyónjanak, mely poeni-
tentia, meilékesen legyen mondva, leginkább vezet czélhoz, 
világos, hogy miután gyakori a visszaesés, az ily bűnösök 
átallani fogják, hogy az egyházfi, vagy bár ki közbenjáró 
szerepét ily gyakran igénybe vegyék; mig ha tud ják , hogy 
a lelkiatya hívatlanul is megjelenik a gyóntató székben, 
a szerént intézendik dolgaikat, s minden vonakodás nélkül 
teljesitendik kötelmüket. — De nem csak ily bűnösökre 
nézve hasznos és szükséges gyakorlat ez, hanem 

Negyedszer azokért is . kik a tökéletes keresztény élet 
után törekszenek, s épen a szentségek gyakori vételében ta-
lálják föl legerősebb istápját akaratuk és istenes vágyaik 
keresztülvitelére és biztos elérésére. Miután tudjuk , hogy 
napjainkban a közömbösség , hogy ne mondjam a vallásta-
lanság terjedtével az ily hivek guny s bántalmakat mulhat-
lanul szenvedni fognak, legalább lelkiatyjuk leend, ki tövises 
utjukban baráti jobbját nyujtandja az által is , hogy érettük 
hívatlanul is megjelenik a gyóntató-székben. Önként értetik, 
hogy én itt nem a rajongó anyókákról szólok, hanem igen 
azokat ér tem, kik nem nyegleség- vagy divatból, hanem 
benső meggyőződésből a becsületesség s tisztaság útját vá-
laszták, s a tömeggel a lélek vész-örvénye felé haladni nem 
akarnak. 

Ötödször e gyakorlat az egyház szándokával is meg-
egyez. Az egyház anyai gyengéd szeretet- és gondoskodással 
megnyitja minden időben, és nyitva tart ja kegyelme- és ir-
galmának kifogyhatatlan kincstárát akkor, midőn hiveinek 
búcsúkat hirdet , de e bucsuk megnyeréséhez a szentségek-

beni részesülés szükségeltetik, sőt az egyház a szentségek 
gyakori vételének eszközléseért osztogatja búcsúit, azért 
maga a lelkiatya is belátandja szükségét, hogy kivált a köz-
ségben ismertebb bucsu-napokon hívatlanul is megjelenjék 
a gyónó-székben, hogy az egyház szándokának ez által is 
eleget tegyen. Nem állhatom meg, hogy meg ne jegyezzem, 
miként mind azon oktalan beszédeknek, melyek a bucsuk 
ellen itt-ott hangzanak, azon egy érv előtt el kellene némul-
niok, hogy a bucsuk a szentségek gyakori vételének esz-
közei, tehát arra rendelvék, hogy a lelki, szellemi életet biz-
tosítsák és szilárditsák, és nem mint a rossz akarat fecsegi, 
hogy a lelki élet szigora táguljon, s a hivek ál-üdvbiztosság-
ban ringatódzanak. Bizton remélem, hogy a katholikus pap-
ság között széles e nagy világon egy sem találkozandik, ki 
ez értetlen s lelkismeretlen tömeggel kezet fogna, sőt hiszem, 
hogy minden ily bucsu-napokat felhasználandnak arra, hogy 
hiveiket a nélkül hogy általuk erre kéretnének, a szentségek 
gyakori vételére vezéreljék és lelkesitsék. — Minden szent 
papoknak üdvös szokásuk volt ez, s érette az egyház dicsé-
retére méltattak, a püspökök és zsinatok pedig részént pa-
rancsolják, részént egész komolysággal buzdítanak arra. — 

A dolgok ily állásában nem tudom a kérdéses gyakor-
lat miért nem léptettetnék életbe. Hogy ellene mondani le-
het, nem kétlem, hiszen mi az, mi ellen nem szólhatni, ha 
már épen ellenmondani akarunk ? Különben vannak egyházi 
megyék, hol a plebánusoknak határozottan van megrendelve, 
hogy minden vasár- és ünnep-nap előtt a gyóntató-székben 
helyt foglaljanak. 

De nem elég, hogy a lelki a tya , örömmel és gyakorta 
gyóntasson, hanem szükséges , hogy e szent hivatásának 
teljesitésére a legnagyobb gondot is forditsa. — A mit te-
szünk , jól tegyük. Nincs szükség bizonyitgatásra, hogy a 
gyóntatás egyik legfontosabb része a papi hivatalnak. Épen 
azért minden lelkiatya belátandja szükségét, hogy magasz-
tos hivatalának e részére legnagyobb gondot fordítson, hi-
szen minden gyóntatásnál két lélek üdve van szóban. E gon-
doskodás mindenekelőtt komoly, Izorgalmas tanulmányozást 
kíván, s minden lelkiatya előtt megszeghetetlen szabályul 
álljon, hogy a gyónás kihallgatásánál azon tapintat- és ta-
pasztalatra támaszkodjék, mely e tanulmányozáson s e ta-
nulmányokkal egybekötött buzgó imádságokon alapszik. •— 
Gyakorta szóltak már a gyóntatásbani ügyességről, melyet 
minden eszes ember, nagy fejtörés nélkül csupán hosszasb 
gyakorlat által megszerezhet. De csak egyszer hallgassunk 
ki ilyen ügyes lelkiatyáktól jött hiveket , s elmenend ez 
ügyességtől minden kedvünk, s bámulni fogjuk , hogyan le-
hetséges, hogy a gyónok a méltó, és valódi gyónáshoz min-
den hangulatot egyszer mindenkorra el nem vesztettek. — 
A gondos és szorgalmas lelkiatya tehát jól megfontolandja, 
miként bánjék minden lelki gyermekével. Érezte ennek szük-
ségét a milanói egyház szent főpapja Károly, midőn lelki-
pásztori utasításaiban , oly részletekbe , oly különböző meg-
különböztetésekbe ereszkedik. (V. ö. S. Caroli Boromaei 
Instructiones Fastorales Pars. II. 62 — 100 lap) Altalános 
szabályokul legyen szabad itt némelyeket fölhozni. Igen 
nagy, túlzó szigor veszélyes. Egy csepp mézzel sokkal több 
legyet fogunk, mintegy hordó eczettel, úgymond salezi szent 
Ferencz, s kétes esetben e szent a szelídséget választja, mi-
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dőn igy szólt: „Inkább akarok a szelídség, mint a szigor vé 
gett kárhoztatva lenni." A janzenistikus szigorral elüzzük a 
hiveket a gyónó-széktől, elüzzük a pokol felé. Es a legeszély-
telenebbiil szigorú lelkiatyák, mi első pillanatra fültünőnek 
látszik, azok, kik az erkölcstan szabályait s az egyházi ren-
deleteket legkevesbbé ismerik ; megszűrik a legyet, az ele-
fántot elnyelik, a bocsánandó bűnből halálost, ezekből bo-
csánandót alkotnak, s gyakran oly terheket raknak a hi-
vekre, melyek elviselésére maguk is képtelenek, s ezt neve-
zik aztán a gyóntató szék lelkismeretes kezelésének nem is-
mervén be, hogy saját öntudatuk kellőleg képezve, átalakítva 
nincs, hanem ide s tova ingadoz, ha ítéletet kell mondani, s 
ezért híveik, lelkigyermekeik lelkismeretében sem tudnak 
soha megnyugvást teremteni. — Nemes szorgoskodás to-
vábbá , lia a lelkiatya minden hiveinek gyakorábbi gyónásá-
ról gondoskodik ; — de ovakodjék, nehogy nagyon érzéke-
nyen vegye, vagy épen nehezteljen, ha hivei közül egyik 
vagy másik idegen gyóntatót keres, inkább bizonyos körül-
mények között óhajtsa azt, s tartsa szükségesnek, hiszen 
nem ajánltatik oly sürgetőleg, sőt gyakran parancsoltatik is 
a lelkipásztoroknak , hogy évenként egyszer , vagy másszor 
idegen gyóntatókat is hivjon. Az okokat nem szükség ele-
meznünk. — Legfőbb gondoskodása elvégre abban álland a 
lelkiatyának, hogy azon szándokkal foglalja el a gyónószé-
ket, hogy a vezeklőt nem csak föloldozni, hanem javitani s a 
keresztény tökéletességre vezérelni óhajtja, hiszen ezagyó-
nási intézménynek lényeges része. A gyóntató-szék nem 
számvevő szék , hol a kifizetett adósság után uj , s rendesen 
ugyanazon adósságokat csinálhatjuk. hanem igen oly hely, 
hol a jobbulás és keresztény tökéletesedés felé mindenha 
ujabb lépésekkel kell haladnunk. Igaz, nagy föladat, fontos 
követelés, de ha ezt nem igyekszünk érvényesíteni, mire fog 
elvégre vezetni a gyónás ? a lelkismeret szánandó tunyasá-
gára , melynek folytán a bizonyos üdv reményében megnyu-
godva, lelkünket a semmittevésnek engedjük át, még arra Is-
ten Ítélőszéke előtt a bizonyos kárhozat várakozik. A hívek 
iránti szeretet gyakori fölébresztése, és gyóntatási köteles-
ség fontosságának gyakori átgondolása előidézendi ama 
erélyt, mely által e nehézségen is győzedelmeskedünk ; te-
gyük meg, mi tőlünk telik, s a határtalan irgalmu Isten a 
gyóntató- és gyónónak lelkét megmentendi a veszélytől, s 
üdvösség lesz jutalmunk. T. — 

A ponyva-irodalom vallásunkat illető termékei 
mint kártékonyak a falusi népre ! 

Mig a „modern" világ oly módon van a vallás dolgá-
ban, hogy szerénte csak az ostobának meg a papnak való az 
Isten házának látogatása, s az abbani ajtatoskodás, nevetsé-
ges továbbá az elmének Istenhezi fölemelkedése, (holott 
eléggé okulhatnának a „modern" világ apostolai, az isteni 
gondviselésnek reánk sűrűen nehezülő csapásain, mert hisz 
ha mikor bizonyára most teljesülnek rajtunk e szavak : ,,Sic-
ut te eolimus sic tu nos visitas" ;) mig mondom a modern vi-
lág ily, mirigygyei telt moralitet kürtői, hogy e szerént 
szűnjék meg az ember erkölcsi lény lenni, s önmagát a vég-
hetetlen jóságú teremtő által neki adott fönséges méltóság-
tól megfosztva, s kitűzött rendeltetését szeme elől tévesztve 

az oktalanok sorába foglaljon helyet, sőt azoknál is alábbva-
lóbb legyen a teremtés nagy munkájának remeke, annak ko-
ronája: addig a varázs szépségű és Istennek dicsőségét hir-
dető természettel foglalkozó szántó-vető ember, a kinek szi-
vébe még be nem hatott a neotericus jellegű, napjainkban 
elannyira divattá vált vallási hidegség s erkölcstelenség 
mérges fulánkja, gyermekded s tiszta szívvel imádja s di-
csőiti urát Istenét ; igen is vallásos buzgalma zálogául az év 
bizonyos szakaiban szent útra kel, hogy a szent helyeket lá-
togassa, melyeken a kegyes ur Isten, malasztjait kiválólag 
osztogatni szokta. Ki vonhatná kétségbe e sz. útnak a hí-
vekre áradozó nagy lelki hasznát, a midőn ugyanis e sz. utat 
illendő áhítat s istenes jó szándék kiséri; a fáradságos já-
rással elméjük összeszedésével, a böjtöléssels békességes tű-
réssel gyakorolják a poenitentia üdvösséges cselekedeteit. 
A helynek szentsége is , melyen a fölséges Isten csudáit 
nyilvánitni méltóztatott, szokottabbnál nagyobb áhítatra ger-
jeszti az oda zarándokoló hiveket. — Egy van azonban, a 
miről épen kitűzött czélom észrevételeimet megtenni, s ez az 
az úgynevezett „ponyva-irodalom", melynek botrányos s ba-
bonás tartalmú terményei, kivált a bucsu-járó helyeken je-
lentkeznek, s az azokat megvásárló hívekre vajmi! kártékony 
hatásúak. Először azért, mivel botrányos s babonás tartal-
múak ; másodszor meg azért, hogy nagy a hívekben az azok 
megszerzése iránti hajlam, mivel hogy szent helyen jutottak 
azok birtokába. Ilyen a többi között egy babonás levél ezen 
czim alatt : „Csodálatos kép" , mely az én kezemben is meg-
fordult , s melyről azt írhatom : hogy sok jót és üdvöset is 
tartalmaz magában, de nem hiányzik egyszersmind botrányos, 
sőt szent hitünket megrenditő oldala is, hogy ez a levélben 
foglalt jó részt hatszorosan lerontja ; továbbá nem csak hogy 
babonás, de még a töprenkedő lelkismeretet kétségbe is ejtő. 
Igy egy legény a mult őszszel „Mária völgyébe" (Maria 
Thai) zarándokolván , ott a fönemlitett „Csodálatos kép" le-
velet megvevé, valamint mások is ; hazatérvén, soká küzdött 
önmagával, ha valljon megtegye-e azt , a mi abban a babo-
nás levélben foglaltatik, vagy pediglen nem? határozatlan-
sága utóbb is majd kétségbe ejtette volna őt , de elvégre is 
nagyon tisztelt lelkésze házánál megjelent ezen szavakkal: 
„hogy ő szerencsétlen lesz teljes életében, mert oly levele 
van, melyet okvetlenül mással szükség közlenie, s ha azt 
nem tenné, rosszul járhatna, holott ő, úgymond, gyermek 
korában egészen mást tanult a katekizmusból, hogy ép azért 
szíveskednék neki a lelkész erre vonatkozólag tanácsot adni." 
A legény előmutatá a magával hozott levelet, mire nem 
hiányzott a neki adott tanács s kimerítő oktatás, s csak is 
ezután tudott a fölháborodott lelki állapot lecsillapodni, a 
legény teljesen megnyugodva eltávozni. Ebből is kiderül, hogy 
az ily irka a nép vallasi meggyőződését is megingatja, és a jó 
földbe vetett magot gazként elfojtani törekszik. Végtére 
azon megjegyzést teszem, miszerént az ilyféle babonás tar-
talmú levelek és imák, más hitfelekezetü atyánkfiainak, ki-
vált a hol kevert a nép, bőséges anyagot nyujtnak ellenünk 
szórt hamis vádak- és rágalmakra . holott mi senkit sem ok-
tatunk babonaságra, sőt azt a hivektől eltávolitani lelki-
pásztorkodásunk fontos teendőinek egyike. Ép azért a mily 
hasznosnak oly szükségesnek mutatkozik az , hogy a thau-
maturgus helyek nagyon tisztelt lelkészei a ponyva-iroda-
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lom termékeinek (értem a vallási tartalmuakat) árulóig 
bölcs belátásuk szerént korlátozni szíveskednének, vagy pe-
dig a híveket figyelmeztetve, oly árusokhoz utalni , a kiknek 
sátruk nem árnyékol oly nyomtatott képtelenségeket. 

Az általam fölhozott képes levélnek homlokzatán ezen 
fölirat olvasható. „Csodálatos kép." E fölirat alatt közepett 
ki van nyomtatva maga a kép, mely sz. Mihály főangyalt 
ábrázolja , a ki a jobbjában tartott pallost a bal lábával ti-
port sátánnak neki méri. A kép bal és jobb oldalán e követ-
kezők nyomtatvák nagy betűkkel. „Ez a levél a Michaelis 
hegyén függ, és senkit el nem hagy , a ki hozzá folyamodik, 
arany betűkkel vagyon í rva , és Mihály Arkangyal által kül-
detett oda; a ki ezen levelet megakarja fogni, attól eltávo-
vozik és elfordul, a ki pedig leakarja í rni , ahhoz hozzá for-
dul, magától fölnyílik és ez vagyon benne: „A ki vasárnapon 
dolgozik, az az Istentől elliagyatik; igy tehát megtiltom ti 
nektek, hogy ti vasárnapokon ne dolgozzatok a ti jószágto-
kon, sem pedig semminemű munkát ne cselekedjetek, hanem 
szorgalmatosan járjatok a templomba, és ajtatosan imád-
kozzatok, a ti bűneitekről el ne felejtkezzetek , hajatokat ne 
czifrázzátok , haszontalan dolgokat ne beszéljetek , ati va-
gyonotokat a szegényekkel megoszszátok, és higyjétek : 
hogy én a Jézus Krisztus magam isteni kezemmel irtam ezt 
a levelet, és tőlem küldetett oda, hogy ne cselekedjetek ugy 
mintáz esztelen oktalan állatok; a hétben 6. napig dolgoz-
zatok , és a vasárnapot megüljétek, a templomba menjetek 
ifjak és vének, és ajtatosan az Isten szavát hallgassátok, ha 
ezt nem cselekszitek , ugy megbüntetlek titeket háborúval, 
éhséggel, pestissel és drágasággal ; én parancsolom nektek, 
hogy az én törvényemet megtartsátok , és imádkozzatok a ti 
bűneitekért, hogy azok nektek megbocsáttassanak; ne kér-
jetek idegen jószágot, ne esküdjetek gondatlan az én ne-
vemre , és ne hajoljatok a testnek kívánságára, a melyet én 
nem akarok ; senki mást ne öljön, senki másról rosszat ne 
szóljon, háta megé ne örvendezzetek káráról; a ti gazdag-
ságtokkal ne dicsekedjetek , és pedig a szegény embereket 
meg ne vessétek. Atyátokat és anyátokat tiszteljétek, hamis 
tanúbizonyságot ne tegyetek, ugy adok nektek csendes bé-
kességet és egészséget ; a ki ezen levelet nem hiszi, az el 
van hagyatva, és szerencséje nem lészen. Mert mondom ti 
nektek, hogy én a Jézus Krisztus magam tulajdon isteni ke-
zemmel ir tam, a ki ezt nem hiszi, az haljon meg, és annak 
gyermekei gonosz halállal haljanak meg; ha ti meg nem 
fogtok térni , örökké kínoztassatok pokolban, én meg foglak 
titeket kérdezni az ajtatos napon, és ti nem tudtok feleletet 
adni a ti sok bűneitek miatt. 

A kinél ez levél vagyon , és ki nem nyilatkoztatja , az 
elátkoztatik, és az minden áldásomtól elhagyattatik. Ezt te-
hát egyik a másiktól leírjátok , avagy írassátok, és ha valaki 
annyi bűnt cselekedett volna, mint a tengernek habjai , és a 
földnek ágai és füvei , avagy mind az égen csillagok van-
nak, megbocsáttatnak neki; a ki pedig ezeu levelet magá-
val hordozza , és jobb karja alat t , avagy bal felől, az meg-
győzi ellenségét, akár kik legyenek azok : avagy valaki va-
lami jószágát elvesztette volna, vegye magához ezen levelet 
és ugy megkapja az ő Írását és hatalmat is nyer. A ki ezen 
levelet a házában t a r t j a , avagy magával hordozza, annak 
semminemű égi háború nem ár tha t , és mind a tűztől, mint 

más veszedelemtől megoltalmaztatik, és a mely terhes asz-
szony-ember magánál hordozza, az boldogul szülik erre a vi-
lágra , ha valaki valamit kér , megadatik neki, a ki maga 
szükségében fog kérni ; én a Jézus Krisztus irtam ma-
gam. Amen. 

A ki minden pénteken 6. „Miatyánk"-ot és 6. „Udvöz-
Iégy"-et és egy „Hiszek egy Istent" elimádkozik, az ezer 
búcsút megnyeri, és halála előtt az ur Jézus Krisztus az ő 
sz. Annyával eljön , elviszi annak lelkét az ő sz. Atyjához a 
mennyei dicsőségbe ; és a ki sz. Mihály tiszteletére még egy 
,,Miatyánk"'-ot imádkozik, az 100 bucsut nyer. 

A levél prémzete alatt ezek állanak : „Megtalálták 
16 13-ik esztendei Januárius havának 16-dilc napján Német-
országnak Velz városában." 

Szavaim igazolására közlöm e levelet egész terjedelmé-
ben az igen tisztelt olvasókkal, annak reményében, hogy a 
fönebb kifejezett óhaj viszhangra talál. Isten velünk. H. J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , mart. 15-én. Az aggastyán bölcsész, G ü n -

t h e r , febr. 24-én szenderült el életének 80-ik évében, és 
búvárkodó szelleme megjelent trónja előtt annak, ki az Atyá-
nak bölcsesége. A halálnak oka agyszélhiidés volt, mely két 
nappal előbb érte őt néhány barátjának és tanítványainak 
körében. Született 1783-ban a leitmericzi kerület Lindenau 
nevü városában; tanulmányait Leitmericzben és Prágában 
végzé, és néhány évig nevelő volt egy herczegi családnál. 
A hittudományokat Győrött hallgatta, és 1820-ban áldozár-
nak szenteltetett föl. Azóta nevelői nyugdijából élt Bécsben 
és egészen az irodalomnak, tudománynak szentelte magát. 
Néhány évig minden dij nélkül viselte a bécsi egyetemnél 
a bölcsészeti tanulmányok aligazgatójának hivatalát Mint 
bölcseimi író először 1828-ban lépett föl „Vorschule zur 
Speculativen Theologie" czimü munkával. Ezt követte 1830-
ban „Perigriiis Gastmahl, eine Idylle in eilf Octaven aus 
dem deutschen wissenschaftlichen Volksleben"; 1832-ben: 
„Süd- und Nordlichter am Horizonte speculativer Theolo-
gie" , és „Janusköpfe für Philosophie", kiadva dr. Pabst 
társaságában, ki a Güntherféle elveket más iratokban is 
rendszeresen tárgyalta és terjesztette. 1834-ben jelent meg 
„Der letzte Symboliker ' , melyre a Mőhlerféle vita szolgált 
alkalmul. 1835-ben „Thomas a Scrupulis , zur Transfigura-
tion der Persönlichkeits Pantheismen neuster Zeit" ; 1838-
bau „Die Just-Milieus in der deutschen Philosophie ' ; 
1848—1852 három évfolyam jelent meg tőle ,Lydia' czimü 
philosophiai zsebkönyvéből, melyet a hires hitszónok , dr. 
Veith társaságában adott ki. Ismeretes, mily figyelmet ger-
jesztettek tanai , és mily vita támadott miattuk, mig végre a 
romai szék azok fölött kárhoztató Ítéletet mondott, melynek 
Günther minden ellenmondás nélkül alávetette magát. Böl-
cselmének alapfogalmai rövid foglalatba alig szoríthatók. Po-
lémiája, melyben szellemdús elevensége és elleneinek gyenge 
oldalára éles pillantás uralkodott, különösen a Hegelféle pan-
theismus és a monismus ellen volt irányozva; bölcseimének 
positiv alapját, a mennyire ezt röviden ki lehet fejezni, tevé 
az Antropologiában az embernek három részre való fölosztása, 
tudnillik lélek, psyche és test ; a hittanban pedig a Szent-
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háromságnak speculativus, a logikától kölcsönzött megala-
pítása. Most már quod vidit in speculo et aenigmate, szeret-
jük hinni, szinről szinre imádja. 

LONDON, febr. 1-én. Azon sok szerzetes társulatok 
közül, melyeket Francziaországból kaptunk, kivált az utolsó 
tiz évek alat t , a legáldásosabbak egyike az árva leányok ne-
velésére alapított Notre-Dame női egyesület, mely Norwood-
ban nagy árvaházat tar t és vezet. Ezen egyesületet Quiblier 
pap hozta át hozzánk, kinek a Maristákat is Spitalfieldsben 
köszönjük. A norwoodi egyesület a napokban évi jelentést 
te t t működéséről. Ebből lá t juk, hogy 200 árva leánynak ne-
velést, élelmet és ruhát adnak, s mivel az árva leányok száma 
nagy , ők, néhány jótevőnek adományai által fölsegitve, há-
zukat egy szárnyépülettel nagyobbították. Az eddig nevelt 
leányok mult évi oct. 2-án a növeldében összejöttek , s éle-
tükről számot adtak, az ezutáni jó viseletre Ígéretet fettek. A 
nevelőnők ugyanis neveltjeiket mindaddig szem előtt tart-
ják, mig csak férjhez nem mennek, s e czélra évenként össze 
kell jönniök , a kik pedig nem jöhetnek , levélben önmaguk-
ról tudósítást adnak. A dologház elfojtja ama kis vallásossá-
got, és természeti erkölcsi érzelmet, mely a dolgozókban volt, 
mielőtt a dologházba kényszerittettek volna; ezen árvainté-
zet pedig, még akkor is gondoskodik a neveltek erkölcsös-
ségéről, midőn már a közélet piaczára kiléptek. Ezen föl-
ügyelésnek , habar fölötte sok nehézséggel j á r , igen nagy 
jótéteményei vannak oly világban , mint a mienk itt Angol-
országban. — Vasárnap, jan. 11-én Cornthwaite , beverley-i 
püspök fölszentelte a lee-croft-i templomot, Sheffield-külvá-
rosban. E templomot, a hozzá tartozó iskola épülettel együtt 
jutányos áron a methodistáktól vettük, a kik egészen kipusz-
tultak, a katholikusok pedig megszaporodtak. Ez alkalommal 
maga a püspök prédikált ; a templom megszerzése leginkább 
Fischer kanonoknak köszönhető. — Irlandban a nyomor su-
lyosodik ; s tavaszkor vetésre nincs mag A kormány nem 
tesz semmit, a jó kormányzás alatt éhen hal a nép. Dicsérjék 
csak Európában az angol kormányzást, mint csodálandó 
példányt ; de ne felejtsék azt is hozzá adni, hogy egy kor-
mány alatt sem halt annyi éhen, mint az angol kormány 
alatt. Az irlandi középponti segély-egylet előterjesztéséből 
a következő adatokat közlöm: a) Irlandból 15 év alatt 
2,208,770 ember vándorolt ki; b) a népösszeirás 1841-ben 
8,175,124 lakost mutatott ; 1851-ben6,552,385-öt; 1861-ben 
csak 5,798,223-at. Ez példány-kormány a világon, c) 1858-
tól az Irlandban befektetett tőke 800 milliom frankkal alább 
szált.t; d) az adó Britanniában az utolsó kilencz évek alatt 
29 százalékkal emelkedett, Irlandban pedig 84 százalékkal; 
e) a királyi biztosok hivatalos jelentése szerént Irlandban 
1841—lS51-ig 22,720 ember éhen hal t , ide nem számitva a 
292,573 lakost, kik cholerában, vérhasban elvesztek, csak 
azért, mivel éhezvén mindenhez nyúltak, a mi csak táplál-
hat, például a i'ürészporhoz korpával keverve : 0 Irlandban 
minden 11 szegény közül 10 a dologházba küldetik, egyetlen 
egy pedig államsegélyt kap; Britanniaban pedig házanként 
6 nyomorult kap államsegélyt, egyetlen egy küldetik a do-
logházba. Ily kezelés mellett méltán kérdhetjük , gyarmat-e 
Irland, vagy pedig egyesült testvér-ország? — A püspökök 
pásztori levelei oly eredménynek örvendenek , hogy a kath. 
szülék magzatjaikat mind elvonják az állami középtanodá-

ból, mely vallási közönyösség elvén van fölállitva : s e miatt 
a kath. tanodák fölötte szaporodnak, az Isten az ő szent ma-
tasztjával csodákat tesz a gazdagok sziveiben. Oda igyekez-
nek a mi püspökeink, hogy az alsó tanodákat mind a dublini 
kath. egyetemmel hozzák kapcsolatba. — Hétfőn, jan. 19-én 
Dublinban az ifjak társulata rendes gyűlésre jött össze. Ezen 
társulat O'Briennek köszönhető, ki a kath. kézi munkásokat a 
hitközönyösségtől megmenteni, s egymás iránti segélyezésre 
serkenteni akarta. A nationalisták, vagy is az irlandi katli 
szabadelvűek és forradalmárok, Brotherhood (testvériség) 
név alatt, s szent Patrieknak ajánlott társulatot alapítottak, 
mely nem más, mint politikai clubb. Azon estve, az ifjak tár-
sulatának elnöke, Dillon ur szép pohárköszöntést mondott, 
kiemelvén a kath. egyház anyai szeretetét, melynek szava 
soha nem hiányzott, valahányszor a hatalom kihágásai meg-
rovást érdemeltek : ő nem hallgat a hatalmasok előt t , de 
egyszersmind a felbőszült nép előtt sem." Ez első áldomás 
Pius pápa ő szentségét illette, a kinek nevére mindnyájan 
fölkeltek. A másik áldomás Cullen dublini érsek tiszteletére 
volt, melyben j e l e s e vallomás: „ha a veszélyes politikától 
visszatartjuk magunkat, ezt csak érsekünknek köszönhetjük. 
O'Donoghue , habár anglicán . az áldomásokon föllelkesülve, 
maga is poharat emelt Irlandnak boldogságára. Áldomását e 
szavakkal zárta be : „Mi ma is tartjuk, mint máskor, hogy te-
kintve a világ állását, a kath. érdekek elkeriilhetlenül köve-
telik, miszerént a pápa független fejedelem legyen ; ezt min-
den nap ujabb adatokkal bizonyítja előttünk , s azért soha 
nem fogjuk osztani kormányunk igazságtalan viseletét az 
olaszországi politikában." — A skót legfelsőbb törvényszék 
megvetési vétségben marasztalta el Mac-Laughlin fölszen-
telt papot, mivel nem akarta kivallani, kinek adta át a pénzt, 
melyet egy gyónó neki visszatérítés gyanánt kézbesített, 
hogy azt a kárositottuak á tadja Azonban a törvényszék te-
kintetbe vévén , hogy az emiitett pap már egy hónapig töm-
löczben ü l t , ezt neki büntetésül beszámítva szabadon eresz-
tette. A károsított nevének fölfedezése nem tartozik ugyan 
egyenesen a gyóntatói titok alá ; mégis alkalmat nem akar-
ván adni a tettes üldözésére, hallgatott, és tömlöczöt szenve-
dett. Mit, a török nem tenne, azt a töröknél nagyobb török, az 
angol biró megteszi, hogy a gyóntatói titok ellen fenyítést 
alkalmaz. — A kormány Sydney-ben is secularizálja a tano-
dákat; de a katkolikusok ott is idegenek az állam tanodáitól. 
Egy kath. férfi Chrisholm nőnek 75,000 frankot kézbesített 
hogy sok éven át folytatott üdvös munkáját a nőkivándor-
lás- és erkölcsfölügyelésben üdvössebben vihesse —Zeelan 
deban a Mavri faj királyt választott, hogy az angol kormány 
támadásai ellen magát jobban megvédhesse Ezen fajból már 
igen sok a kath. hitre t é r t , s az anglicán vallás köztük meg-
vetésnek tárgya lett, habár az anglicanok sok évvel hamarább 
kezdtek a megtérítéshez, semmint Pompallier püspök ott 
megjelent volna. A benszülöttek fölismerik a kath. egyház 
azon jótéteményét, hogy ő kedvez a nemzetiségnek , s kár-
koztatja a fajok kiirtását; azért, valahányszor csak az ango 
lok háborúskodásban vannak az uj zeelandi benszülöttekkel, 
mindég a kath. hitküldéreket vádolják az ellenségeskedések 
szitásáról. Grey György az angol gyarmatok kormányzója 
brigantiknak nevezi a benszülötteket, mivel függetlenségü-
ket és létüket védik az angolok ellen, a kik bekét csinálnak, 



midőn a fajokat vérfürdőben megfojtják. Az uj-zeelandiak 
királya a katholikusoknál megkeresztelkedett, s az ,Aucklan-
der' sydney-ilap közzé teszi Pompallier püspök urnák levelé^ 
melyben üdvözli a mavri-fajnak királyát, s rendelést tesz, 
hogy a király a ker. hitben kellő oktatást nyerjen. Az ily ese-
mények kétségkívül az anglican vakbuzgók előtt gyűlöletet 
szülnek a katholikusok ellen. — Az ,Agra Weekley Register' 
szerént Salvatore O/.ieri, a kapuczinusok volt romai egyete-
mes főnöke, carthagói érseki czimmel Indiába megy, hogy a 
szentszék a portugali kormány között 1861. febr. 21-én kö-
tött szerződést végrehajtsa, melynek értelmében a szakadár-
ságból megtért goai érsek joghatósága alul kivétetnek azon 
templomok, melyeknek pásztorai és hivei a szakadársághoz 
soha nem csatlakoztak. Ezeket Ozieri mint apostoli helyettes 
fogja kormányozni. 

IRODALOM. 
„DAS REICH GOTTES IN DER GRÖSZE DER SEN-

DUNG UND DEM ZERFALL DER WELTHERR-
SCHAFTEN." (Folyt.) 

Ha a nemzetek valódi nagyságának alapja az erény, és 
lia a népek létének főczélja az erkölcs, mely egyedül szül-
heti földi és örök boldogságukat, akkor igaz szerzőnek a VI. 
fejezetben fölállított azon tétele is : „Die Tugend liefert dem 
Glauben die Erklärung der Begebenheiten." Mint vannak 
egyes emberek, kiknek földi sorsuk nem látszik öszhangzat-
ban lenni jámborságukkal, s kiknek mostoha helyzetük csak 
a va!lás földöntúli fényénél nyerhet némi világosságot; ugy 
találkoznak népek is, melyek hiven látszanak ragaszkodni 
.Jézus szent hitéhez, és létük még sem oly fényes, mint minőt 
hithuségük némi jutalmául várni lehetne. Szerző fölemliti itt 
a szerencsétlen lengyeleket és irlandiakat, kik hivei levén a 
kath. igazságnak elnyomatva, fagattatva tengődnek. Szomorú 
történelmükben sem a politikától sem a fatalistikus bölcsé-
szettől nem várhatunk enyhitő fölvilágosítást, némi fényt ab-
ba egyedül az egyház lövelhet, mely fölülemelkedvén a még 
gunyolodó igazságtalanságon és szenvedéseken, előnkbe ál-
l í t ja, mint közlik a kath. Lengyelország alattvalói az első 
száműzött keresztények módjára szent hitüket azon né-
pekkel, melyekkel összevegyülnek, és mint fáradoznak a 
bolgárokat és Németország némely tartományait a keresz-
tény egység központjával egybefüzni. Irhon gyermekeiben, 
kik a világ közepén s különösen az amerikai szárazföldön el-
szórva élnek, azon uj missio-népet tünteti föl, mely, mint hajdan 
az l3raeliták, a hitet minden népeknek megvinni készül; és 
mindkettőre nézve ebben látszik rejleni a sors minősége is, 
mely küldetésükkel megegyezőbbnek tűnik föl. Ha más, és 
némelykor tévelygő nemzetek virágzóbb létnek örvendenek, 
oka mindenesetre azon erényben keresendő , melyet gyako-
rolnak, és melytől a földi jutalmat Isten igazsága meg nem 
vonhatja. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 17-én. A bölcsészeti karnak azon határo-

zata, melynél fogva a betegeskedő K o v á c s Pál helyelteseül 
Gönczyt jelölte ki, a nm. helytartó-tanács által megsemmi-

síttetett. A ,Lld' szerént a ,P. N.' szóba hozván, hogy Kovács 
aligha foglalhatja el többé tanári székét, a leendő tanár 
megválasztását tekintve azon óhajtással lép föl, hogy a fo-
lyamodókon kivül más szakféríiakra is fordittassék figyelem, 
és szives több prot. egyént fölemlíteni, sőt a dolog fontossá-
gánál fogva kívánatosnak mondja , hogy az egyetemi tanár-
testületen kivül még a magyar akadémiának tanácsa is ki-
kérettessék a tanár kijelölésére Ajánljuk e tervet a debreczeni 
és sárospataki főiskoláknak, kivált ha netán katholikust akar-
nának valamely tanszékükre kinevezni! 

— Passaglia a turini egyetemnél van alkalmazva, és 
pedig nagy évi dijjal, de a folyó iskolai év első 4 hónapja 
alatt egyetlen hallgatója sem volt, mit szégyelvén egy időre 
nyugalomba tétette magát. 

— Az igen jámbor és buzgó spoletoi érsek Arnaldi, 
febr. 23-án a törvényszék elé idéztetett böjti körlevele miatt, 
minthogy benne lázitó kifejezések fordulnának elő. A kör-
levél nagy zajjal foglaltatott le az érseki irodában. és a ple-
bánusoknak megparancsoltatott, hogy a netán nekik küldött 
példányt a kormánynak szolgáltassák át. 

— Angelo P a r s i , nikopolisi püspök és oláhországi 
apostoli helyettes mult hó 24-én hunyt el Civitavecchiában, 
hol 1799-ben született 0 a passionisták közül 4-ik püspök 
volt ugyanazon főpásztori széken. Nehéz hivatalát ép oly 
okossággal mint apostoli szeretettel teljesité. Áldás emlé-
kének ! 

— Berlinben egy atya egyszerre 9 gyermekét keresz-
teltette meg, kik között a legidősebb 17 éves, a legkisebb 
még csecsemő. A ritka esemény az által lőn előidézve , hogy 
a leányka jegyben j á r t , és az illető prot. lelkész által a ke-
resztelő levél sürgettetett; ámde ezzel nem birt , mert a csa-
lád az anabaptisták felekezetéhez tartozik, melynek hivatal-
nokai nem adhatnak ki törvényszerű bizonyítványt. A szülők 
tehát most a legnagyobb leánynyal együtt a többi gyerme-
keket is megkereszteltették, és az egész család az állam-
egyházba ^tért. 

— Ejszakamerikában gyorsan alakulnak a kath. köz-
ségek és emelkednek a kath. intézmények. Varaga michigani 
püspök megyéje csak 1857-ben alapíttatott, és van neki 15 
áldozára, 2 növendéke, 31 temploma, de mind fából: 18 állo-
mása, 1 nőzárda, 13 ílu- és 13 leányiskola mintegy 400 gyer-
mekkel, a hivek száma 13,000, holott 8 év előtt az összes 
lakosság alig volt ennyi. — Ciucinnatiban a „jó pásztor'-ról 
czimzett intézetben 160 apácza és elhagyatott nő él a leg-
szebb fegyelem- és rendben. A szegény franciscánák kik 
1858-ban úgyszólván semmivel kezdették meg kegyes mű-
ködésűket, mar most szép , tágas kórházat birnak , melyben 
100 betegen alul soha sincs. 

— Cincinnatinak, melyet „amerikai Romának" lehetne 
nevezni, példájára Philadelphiában is szándékoznak a katho-
likusok egy kath. intézetet alapítani a kath ifjúság nevelé-
sére és kölcsönös segélyezésre. Az illető egylet mult évi 
juliusban szervezte magát, és van neki már ÍOO fizető tagja ; 
alkalmas épület is találkozott már. Egy szép methodista 
templom, mely adósságok miatt áruba bocsáttatott, két ka-
tholikus által megszereztetett, és az egyletnek átengedtetett. 
Az oregon-cityi érseki, és a nesqualyi püspöki megye is szép 
lendületnek örvend Az előbbi ismét 4 áldozárt kapott a 
löweni amerikai seminariumból, kiknek egyike német, ki 
honfitársaiból hihetőleg nemsokára kath. községet fog ké-
pezni. 
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TARTALOM : Vallás-bölcsészeti tanulmányok. — Böjti 
körlevelek. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek 

Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Mózses. 

, ,Si tous les hommes aimaient la vérité plus qu'eux, — 
comme elle mérité sans doute qu'on l'aime , — ils 
feraient pour la trouver tout ce , qu'ils font pour 
se flatter dans leurs illusions." (Fénelon , oeuvres 
spirituelles, Tom. 1. pag. 296 ) 

I. 

A protestantismus megingatva alapjában az er-
kölcs-vallási absolut érvényű tekintélyt, az emberi 
észt tevé souverain hatalommá a hit dolgában, s 
a pusztán tekintélyen alapuló traditio kizártával, a 
biblia lőn a hit egyedüli forrása. „Ha meg akarjuk 
ismerni a protestánsok vallását — mondja Chilling-
worth — ne keressük Luther, Calvin vagy Melanch-
ton tanitmányában, sem az ágostai vagy genfi hit-
vallásban , vagy a heidelbergi katechismusban, sem 
az angol egyház hitágazatai, vagy az összes prote-
stáns felekezetek egyetértésében, hanem a mit mind-
nyájan tökéletes hit s erkölcsi zsinórmértékül ismer-
nek el — a Bibliában. — Igen, a biblia egyedül a 
protestánsok religioja." 2) 

A biblia néma, s több helyen homályos, önma-
gát nem értelmezi ; — ki fogja tehát a valódi helyes 

') „La souveraineté de la raison humaine en matière 
de foi , dogme fondamentale du protestantisme , est aussi le 
fondement du Déisme." (Lamennais. Essei sur 1' Indifference, 
torn. 1. pag. 111.) 

2) „Pour connaitre la religion des protestants, il ne 
faut prendre ni la doctrine de Luther , ni celle de Calvin ou 
de Melanchton, ni la Confession d'Augsbourg ou de Genève, 
ni le Catéchisme de Heidelberg, ni les articles de l'Eglise 
anglicane, ni même l'harmonie de toutes les confessions pro-
testantes , mais ce à quoi ils souscrivent tous comme a une 
regle parfaite de leur foi et de leurs actions, c'est-a-dire la 
Bible. Oui, la Bible, la B i b l e s e u l e s t l a R e l i g i o n 
d e s p r o t e s t a n t s." (Chillingworth. La religion des Pro-
testants, une voie sûre au salut Vl- ik fejez 56 lap.) 

értelmet meghatározni egy csalhatlan fő tekintély 
hiányában ? — „Minden ember hivatva levén az igaz 
religio megismerésére, szükséges, hogy mindenki vi-
lágosan fedezze föl a szentírásban azon igazságokat, 
melyeket hinnie kell. — Ez a protestánsok összhangzó 
véleménye." ') 

Ez elvnek szükségképen!, természetes eredménye 
lőn az egyéni vallás; — mert egy szabályozó tekin-
tély hiányában , a bibliát mindenki saját nézetei sze-
rént értelmezhetvén: mindenkinek saját feje lesz 
anyaszentegyháza; azt hisz, mit esze dictál, ez pedig 
csak azt dictálja, mit fölfoghat, megért ; — s a fönebbi, 
elv másod eredményeül előáll a r a t i o n a l i s m us . 

A rationalismus a 18-ik század atheisticus böl-
csészeiében culminált, melynek hősei a katholicis-
mus, s általában a kereszténység lerontását tűzték ki 
czélul. — A czél kivitelében annyira biztak, hogy 
midőn a párisi policzia főnöke Hérault Yoltairenek 
mondaná: „Vous avez beau faire monsieur, quoi que 
vous écriviez vous ne viendrez pas àbout de détruire 
la religion chrétienne." „Nagy dologba fogott ön 
uram, mert bármit irjon is ön, még sem fogja leron-
tani a keresztény religiot," — egész bizalommal azt 
feleié: „C'est ce que nous verrons," „majd meglát-
juk." ®) D'Alamberthez irott egyik levelében remény-
teljesen kiáltott föl: „Encore vingt ans, et Dieu aura 
beau jeu ," — „még husz év, s az Istennek rosszul 
fog menni a dolga." — A vérmes remények meg-
lepték az éjszaki rossz költő-, még rosszabb bölcsész-
királyt II-ik Frigyest is, mint kitűnik Voltairehoz 
irott CLIV-ik leveléből. „A bölcsészek nyiltan ássák 
alá a pápai trón alapjait. — Minden el van veszve, 
csak csuda mentheti meg az egyházat. Önnek meg-

•) „Tous les hommes étant appelés à la connaissance 
de la vraie Religion, il est nécessaire que tous les hommes 
découvrent clairement dans l'Ecriture les vérité, qu' ils doi-
vent croire. Les reformés en conviennent." — (Lamennais 
Essais. Tom 1. pag. 149.) 

2) Barruel, Mémoires pour servir à l'histoire du J a -
cobinisme. 

23 
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leszen azon öröme, hogy jelen lehet a temetésen, s 
megírhatja a sírverset." l ) 

Természetes, hogy e világboldogítók, kik ön-
magukról írták : „mi vagyunk az emberi nem igaz 
prófétái, kik arra születtünk , hogy tanítsuk s ítél-
jük az embereket; a mi bölcseségünk lábainkhoz hó-
dítja a világot," 2) nem szívesen látták, hogy a világ 
lángelméjük szüleményein kivül más prófétákat is 
olvas, kik több hitel- s tekintélylyel birnak mint 
ők. — Alkalmatlan volt nekik a szent-irás, mely ha-
tásos régisége, s a szivekből ki nem irtható tekinté-
lyével ellensúlyozá istentagadó irataik hatását; s 
azért, hogy czélukat elérhessék, nem csak Krisztus- s 
az apostolokig, hanem a történelem bölcsőjéig Mó-
zseshez kellett fölhatolni aguny , rágalom s historico-
critica fegyvereivel ; az ó-szövetségi szent könyvek 
tanait mesévé, szerzőiket mythologicus alakokká 
kelle torzitani. —- Különösen Mózses pentateuchusát 
tevék támadásaik czélpontjául, mely a teremtés, ere-
deti bün s megváltás Ígéretéről szóló tanaival, a vi-
lág kezdetétől tisztán megőrzött, igaz Istenbeni hit-
nek s legtökéletesebb kinyomatának a kath. religio-
nak legelső okmánya s alapja. — Greologia, Chrono-
logia, földrajz, csillagászat, a tudomány minden ága 
támadóul lépett föl e könyvek, s szerzőjük Mózses 
ellen; s tanait a tudománynyal látszólag ellenmon-
dásba hozva, a szerző létezését, a könyvek hitelessé-
gét kétségbe vonva, sőt egyszerűen megtagadva : — 
le akarák rontani hitelét, — fölmenteni az észt a hit-
kötelezettség alól, melyet az egyház tekintélye e 
szent könyvek hit- s erkölcs-tanaira nézve követel; — 
reménylvén, hogy ha az ó szövetség vallás-erkölcsi 
intézvényeivel, Ígéretei-, jövendőléseivel, melyek 
nagy részben Mózses pentateuchusában foglalvák — 
valóságban soha nem létezett, vagy csak későbbi, 
más szerzőtől Írottaknak bizonyulnak be, ez által a 
hitelesség egyik lényeges jellegétől megfosztatván, 
a rajtuk alapuló uj-szövetség, mint alapját vesztett 
épület önmagától össze fog omlani. 

Ez eljáráshoz irányadó szabályt a rágalom nagy 
mestere Voltaire adott a következő sorokban : „A ha-
zugság csak akkor vétek, ha valami rosszat eredmé-

' ) „Les philosophes sapent ouvertement les fondements 
du trône pontifical. — Tout est perdu ; il faut un miracle 
pour sauver l'Eglise. Vous aurez la consolation de l'enterrer 
et de faire son épi taphe."— (Frédérique 11. lettre a Vol-
taire, CLIV, année 1767.) 

~) „Nous sommes les vrais prophètes du genre humain, 
nés pour instruir et juger les hommes; notre sagesse met 
l'univers á nos pieds." — Diction Encycloped. art. Gloire, — 
art. Encyclopédie, — (Helvétius, de l'Esprit, pag. 110.) 

nyez, — ellenben legnagyobb erény, ha jó származik 
általa. — Legyünk azért erényesebbek, mint bár 
mikor valánk. — Hazudjunk mint az ördög, nem 
félénken, s nem csak időnként, hanem bátran s foly-
tonosan. — A nagy politikusoknak mindég meg kell 
csalni a közönséget." ') „A próféták, s előttük a pá-
triárkák traditioja nyomán vallásunk fölmegyen egé-
szen a társadalom keletkezéseig ; azért azt minden 
áron meg kell fosztani hitelétől, kigúnyolni eredetét, 
megingatni oszlopait, a biblia könyveit. -— Nevetsé-
gesekké téve a komoly patriarkákat, Mózsest tudat-
lanság- s kegyetlenséggel vádolva, bemocskolva a 
G-enesist, nagyon mulatságos lesz kigúnyolni a pró-
fétákat, bebizonyítani, hogy küldetésük kenyérkere-
set volt, melyet csak ugy iiztek, mint bármely más 
mesterséget, hogy egy próféta tulajdonképen álom-
látó volt, ki összegyűjtve maga körül a népet, el-
mondá álmait, — hogy a zsidóknál a nép legalsóbb 
osztályához tartoztak, s hogy egészen hasonlitának 
azon charlatanokhoz, kik nagy városok lakóit szok-
ták nyilvános téreken mulattatni. 2) S minthogy min-
den vallások között egyedül a keresztény religio 
képes, elbeszélések s tények nagyszerű folytonossá-
gát fölmutatni, e fol y tonosságot kell megszaggatni, 
e tiszteletet parancsoló ősrégiség az, mit le kell ron-
tanunk." 2) 

') ,.Le mensonge n'est un vice, que quand il fait du 
mal ; c'est une tres-grande vertu, quand il fait du bien. Soyons 
donc plus vertueux que jamais. — Il faut mentir comme un 
diable, non pas timidement, non pas pour un temps , mais 
hardiment et toujours. — Les grands politiques doivent tou-
jours tromper le public." — Voltaire, oeuvres complett. — 
(Correspond, gén. lettres du 21 oct. 1736, et du 4 février 
1762.) 

2) „Par les traditions des Prophètes, et avant eux des 
Patriarches, notre religion remonte à la naissance de la so-
ciété. — Cette antiquité est bien Imposante ; il faut absolu-
ment la discréditer, bafouer son berceau, ébranler ses colon-
nes , les livres de la Bible. Ayant rendu risibles les graves 
Patr iarches, convaincu Moise d'ignorance et de cruauté, 
conspué la Genèse, ce sera pour divertissement de turlupiner 
les prophètes , d'affirmer , que leur mission était un métier ; 
que l'on s'y exerçait comme a tout autre art ; qu'un prophète, 
a proprement parler , était un visionnaire qui assemblé le 
peuple et lui débitait ses rêveries ; que c'était la plus vile 
espèce d'homme, qu'il y eut chez les Ju i f ; quil ressemblait 
exactement à ce charlatan, qui amuse le peuple sur les pla-
ces des grandes villes." — „Mais comme seul parmi toutes 
les religions le Christianisme offre une suite imposante de 
récits et dex faits, c'est cette succession continue, qu'il faut 
rompre ; c'est cett antiquité vénérable qu'il importe de dé-
molir.'-— (Voltaire, Bible expliquée, Esprit du Judaisme. 
Chap. 9.) 
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A kijelölt modort készséggel tette magáévá a 
folvilágosult bölcsész-sereg, s megkezdődött a harcz. 
A franczia bölcsészet guny- s rágalom-alkotta könnyű 
fegyverzetével a német tudósok nagy készültséggel 
nyegléskedő historico-criticaféle nehézkes caliberjei 
társultak. Az egyesült tábor kettőzött erővel támadá 
meg a szent könyveket, Mózsesen kezdve egészen az 
Evangélistákig, mindent a mythos ködével homályo-
sítva el. 

A német Strauss-féle iskola, s a franczia Quinet, 
Renan s több mások által az ó- s uj-szövetségi szent 
könyvek ellen intézett ujabb támadások mellett, ho-
nunkban is hallatszik néha egy-egy gyenge visz-
hangja a siker nélküli küzdelemnek, mint ezt a ,Pro-
testáns egyházi Lap'*) tanusitja, midőn Mózses czim-
szerüségét tagadja. 

A kérdés fontossága s a jelentőség, melylyel az 
vallás-erkölcsi életüirkre nézve bir : időszerűvé, ne 
mondjam — szükségessé tevék történetileg, a lehető 
legnagyobb evidentiával kimutatni, hogy Mózses léte-
zett, s nem mythologicus alak, hogy a pentateuchust 
ő irta, s hogy abban akár erkölcsi, vallási, akár poli-
tikai intézvényeit tekintsük, semmi olyas nincsen, 
mi a tudomány, s critica vizsgálatát ki nem állaná. 

II. 
Hogy Mózses nem költői képzelem szüleménye, 

nein mythologicus alak, hanem négy évezred előtt 
valóban élt, s a zsidó nemzet alapitója, vallási, társa-

*) A „Prot, egyházi és isk. lap" 1862-ki második fél-
évi 51. számában 1650-ik lapon a szerkesztő mondja: „Igy 
például, Mózes Öt könyvéről az alapos tudomány már ma 
kétségbevonhatlanul be tudja bizonyitani, hogy azokat, mos-
tani alakjokban sem Mózes nem Írhat ta , sem az ő korában 
nem Írathattak" stb. Igy bánik el B. ur az evangéliumokkal 
is „Tájékozás a prot. theologia mezején" czimü müvében, 
melyben a 35-ik lapon olvassuk: „Ha tehát Sz. a jelen bibliai 
tudósok legtöbbjeivel azt véli, hogy a Jézus életéről szóló 
három első evangéliumot nem a bibliából ismert Máté, Márk 
és Lukács, hanem később szerkesztették" stb. Hogy pedig 
B. ur is ezen bibliai tudósokhoz sorozza magát , nyiltan ki-
mondja a 39-ik lapon, hol ekkép szól: „Az én nézetem sze-
rént az evangéliumok az első század vége felé készültek, és 
ha azoknak irói használtak is szemtanuktól eredt följegyzé-
seket, jobbára mégis az egyházban élő s közönségesen elis-
mert traditioból merítettek" stb A protestánsoknak egye-
düli hitforrásuk a biblia, a traditio náluk merő koholmány, 
és ime ezen egyetlen forrásuk is B. ur vallomása szerént tra-
dition nyugszik ! B. ur azonban, ha tagadja is a pentateu-
chusnak szintúgy mint az evangéliumoknak czimszerüségét^ 
azokat mégis a u t h e n t i c u s o k n a k tart ja, mily értelem-
ben? majd följegyezzük e czikksorozatnak folyama alatt. 

Szerk. 

dalmi intézvényeinek szerzője volt: — oly tények, 
melyek az emberiség ősrégi hitén alapulva, el nem 
tagadhatók, ha csak a történetet alapjában nem akar-
juk lerontani. 

Ugyanis az erkölcsi s társadalmi világban egy-
iránt egyik alap-kellék s tapasztalt dolog az, hogy 
az eseményeket, habár önmagunk nem láttuk is, em-
bertársaink egyszerű bizonyságtételére hiszszük. Tu-
dományok, művészetek, család, társadalom, az em-
beri élet mindennapias , kisebb, nagyobb jelentőségű 
tényei, a régen mult idők homályában találják az 
alapeseményt, melyről, s időközbeni alakulásai-, vál-
tozásairól közvetve, az egymást követő nemzedékek 
mint tanuk, szó- vagy Írásbeli hagyomány utján tu-
dósítanak s biztosítanak bennünket. 

Az emberi élet jelene szorosan összefügg a múlt-
tal. E mult pedig csak a nemzedékek által hozzánk 
eljutott bizonyságtételben él , s mert mult nélkül az 
emberi élet érthetlen része egy ismeretlen egésznek, 
melyet a jelen s mult közötti szoros összefüggés ké-
pez ; ebből kitűnik, mily fontossággal bir a hagyo-
mányos bizonyságtétel ugy egyes népek mint az 
emberi nemzet multjárai vonatkozásában ; — kitűnik, 
hogy ha az ily bizonyságtétel nem képes egy vagy 
más esemény hitelességét megalapítani: akkor az 
ember ma nem fogja hihetni a tegnapot, szükség-
képen szakítani fog múltjával, mint melynek érde-
kes , befolyásos eseményeit nagy részben önmaga 
nem észlelte s nem tapasztalta. — Mellőzve az emberi 
élet egyéb mozzanatait, tekintsük a kérdéses elvet 
tudományokrai vonatkozásában. — Ez állítja például, 
hogy a történetírás atyja Herodot, az orvosi tudo-
mányé Hippocrates, a mértané Euclides ; a görögök-
nél Homer irta az Illiászt, a romaiaknál Virgil az 
Aeneist, Ovid a Metamorphosisokat; Justinián szer-
keszté a nevét viselő törvénykönyvet; hogyakönyv-
nyomás, iránytű, távcső — legalább Európára nézve — 
az uj kor találmányai; hogy egy genuai fedezi föl 
Amerikát, s egy florenczitől kapja nevét; — Galilei 
sejté a lég nehézkedését, Toricelli s Pascal bebizo-
nyították , evidentiára emelék ; — Copernik alapitá 
meg a bolygók valódi rendszerét; — Képler találá 
föl a bolygók mozgásának törvényei t ;— Descartes 
volt első, ki az algebrát a geometriára alkalmazá, ki 
„cogito, ergo sum" elvével a bölcsészetnek egészen 
uj irányt adott, stb. —- Ime mind meg annyi tény a 
különféle tudományok köréből, melyeket mindenki 
hisz, s pedig pusztán bizonyságtétel erejénél. 

E szempontból tekintve tárgyunkat , a történe-
lem biztosit, hogy zsidó nép létezett, vallásos, poli-

23* 
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tikai intézvényekkel bírt , mely intézvények szerzőjéül vala 
kit el kell ismernünk. E történeti adat az egész zsidó nem-
zet szakadatlan hagyományos bizonyságtételén alapszik, 
melynek bitelét a szomszédnépek s távolabbi nemzetek ré-
szént irott, részént szóbeli hagyományai a lehető legnagyobb 
érvényre emelik. E bizonyságtétel szerént a zsidó nép tör-
vényhozóját , szabaditóját az egyptusi iga alól, mindég tisz-
teié, megismerteié a szomszédnépekkel, s harczai, küzdelmei, 
fogsága s számos viszontagságai között is hiven megőrizve 
emlékét, azt nemzedékről nemzedékre adá át az utókornak. 
E törvényhozó neve Mózses. 

Ha egy historico-criticus el akarná vitatni a chinaiak-
tól Confuciust, a perzsáktól Zoroastert, s Muhamedet az oz-
mánoktól ; — ha kétkedőleg rázná a fe jé t , midőn mi 
magyarok a keresztény vallás első Apostolául hazánkban , s 
politikai intézvényeink alapitójául szent István királyunkat, 
hármas törvénykönyvünk összeirójául Verbőezyt emiitjük : 

-—• nem tudom, nem gondolnánk-e bizonyos intézetre, 
melynek nálunk még oly nagy a hiánya ; az ily eriticusra 
illenének Rousseau szavai : ,,Es wäre zu viel Ehre für ihn, 
wenn man ihn strafte, man sollte ihn nur einsperren." (Let-
tres de la montagne p. 95.) — s épen a zsidó nemzet ne bir-
jon azon , — minden népekkel közös történeti iogultsággal, 
hogy törvényhozója nevét ő határozhassa meg hitelesen. 
A mi az irott hagyományokat illeti, Mózses neve oly elter-
jedt s ismeretes volt az ó korban, hogy számos — egyptusi, 
görög, romai, sőt phőniciai — irók tesznek róla emlitést. 
Ez irók müvei hozzánk nem jutottak el, csak idézetekben ké-
sőbbi Íróknál. 

Sauchoniaton phoenicziai iró, ki Mózses után 300 év-
vel élt, a zsidók történetét saját kútfőikből irta meg, s vallá-
sos, politikai intézményeikről emlékezik, mint ezt a keresz-
tény gyűlölő Porphyriusnak, Eusebius „Praeparatio Evan-
gelicau-jában létező idézetéből tudjuk. — Eupolemus, — ki-
ről szintén Eusebius tesz emlitést, J) — Mózsest legelső s leg-
régibb bölcsésznek állitja , neki tulajdonítja az írás föltalálá-
sá t , melynek ismerete a görögökhez , s innét ment volna át 
a phőnicziakhoz. 

Artapanus történetében ugyT rajzolja Mózsest mint az 
ismert emberek legnagyobbikát. Numenius pythagorasi böl-
csész „De vero bono" munkájában Mózsest mint oly egyént 
állitja elő, kit az Istenség különösen szeretett. 

Mindez idézetek Eusebiusnál fordulnak elő. 2) Ha-
sonló idézeteket találunk Origenesnek Celsus elleni mun-
káiban, — alexandriai Kelemen ,Stromates' czimü könyvé-
ben ; 3) Flaviusnak Appion ellen irott első könyvében szintén 
több irók fordulnak elő, kik Mózsesről emlitést tesznek, töb-
bek között Manethon e szavakkal: „Politiam et leges com-
posuit eis Sacerdos quidam Heliopolites , qui et vocatus est 
Moyses." Ez idézeteken kivül, számos pogány irók, kiknek 
müveit bir juk, tesznek emlitést Mózsesről. Igy Diodorus Si-
culu3 „Bibliotheca"-jának 244-ik fejezetében, Mózsest mint 
rendkivüli lángészt, kitűnő törvényhozót s hadvezért irja le : 
„Kortársai között mély belátása, erélye s bölcsesége által 

') Praeparatio Evangelien. 8. k. 
*) Ugyanott 9. k. 
SJ Jaquclot : Existense de Dieu , III. Dissert, ch. IV. s. II., — 

Duvoisin, autorité des livres de IHoise. I. petrie ch. i l . 

tűnt ki ; népét az úgynevezett Judaeába vezeté, azt meghó. 
ditá, s ott több városokat épite, többi között a hires Jeruzsá-
lemet. 0 tanitá meg népét mindazon ismeretekre , melyek a 
religióra, isteni-tisztelet- , áldozatok- vagy az ország kor-
mányzatára vonatkoztak ; ő rendezett s szabott meg mindent 
törvények által. —-Nem engedett meg semmiféle Istent ábrá-
zoló képeket, mert azt hivé, hogy az, — ki a mennyet s föl-
det magába ziírja, s ki hatalmával mindenek fölött uralkodik, 
— sokkal magasztosabb, hogy sem emberi alakok által ábrá 
zoltassék. — Törvényeit e figyelemre méltó szavakkal fe-
jezi be : „Ezt mondja Mózses a zsidóknak Isten paran-
csából." ') 

Egy másik nem kevesbbé hiteles tudós iró Strabo Greo-
graphiája 16-ik könyvében igy ir : „Mózses kivándorolt 
Egyptomból egy nagy néptömeggel, melyre az Istenség igaz 
tisztelete volt bizva. — 0 azt állitá, hogy az egyptusiak meg-
becsteleniték az istenséget, midőn azt a legaljasabb állatok-
hoz hasonliták, s hogy a görögök , afrikaiak sem sokkal több 
tiszteletet tanusitának iránta, midőn az Istent emberekhez 
hasonlónak képzelek. 0 azt mondá, hogy csak egy Isten va-
gyon, ki az egész világot magába zárja, kiről az ember semmi 
képzettel nem birhat, azért templomot kell neki épiteni, mely 
hozzá méltó, s imádni kell ő t , a nélkül, hogy róla foga-
lommal birnánk. Ily eszmék nagy hatással voltak a zsidókra^ 
kik igen becsületes emberek valának, — s vezérlete alatt el-
foglalák az országot, melyben most Jeruzsálem áll." 

A jóakaratú vizsgálódót ily bizonyitékok szükségké-
pen meggyőzik arról, hogy Mózses létezett ; mert azt , — 
hogy mind a zsidók, mind az idegen régi s ujabb irók, min-
den történeti alap nélkül oly nyakasan ragaszkodjanak egy 
névhez, melynek megfelelő egyén soha nem létezett — ezen 
eljárásnak semmi okát nem lehetvén kimutatni — józan , s 
az igazságot nem csupán kötekedési viszketegből kereső 
egyén soha sem fogja elhinni, mert az ellenkezik a bizony-
ságtétel fogalmával, s lerontja a történeti hitet. 

Mi katholikusok az elősorolt bizonyítékokon kivül két-
ségbevonhatlan érvekkel birunk Mózses létezéséről az ó-szö-
vetség később irott sz. könyveiben. Jozsue könyvének 8-ik 
fejezet 31-, 32-, 33-ik verseiben, — 77-, 104-, 106-ik zsol-
tárokban, Sirák fiánál, s majd minden szentirónál találunk 
vonatkozást Mózsesre. — Krisztus urunk Mózses isteni kül-
detéséről, vallási intézményei, tanitmányai szentségéről, tör-
vényei józanságáról nyiltan bizonyságot te t t , s mi, kik az 
evangelium iskolájában nevekedve , elménket az észszerű en-
gedelmességhez szoktatva, megnyugszunk az egyház csal-
hatlan tekintélyén , s arra támaszkodva, a nélkül, hogy más 
történelmi, vagy tudományos bizonyitékok erejéből bármit is 
levonnánk, — tudjuk, hogy Mózses létezett, — a zsidó nép 
törvényhozója, s istenileg küldött szerzője volt azon vallás-
nak , mely az egy igaz Isten tiszteletére vonatkozó vallás-
tényeiben jelképe, előkészülete volt az evangeliumi bevég-
zett, tökéletes hit- s morálnak. Andrássy Kálmán• 

Böjti körlevelek. 
A z á g r á b i bibornok-érsek ő eminentiájának körle-

vele azon napon, tudnillik jan. 6-án kelt, melyen főpásztor-
kodásának 25-ik évét tölté be, mi alkalmat nyújt ő főmagas-

' ) Nonnotte, lexicon de la íieligion torn. II. artz. Moyses. 



181 

ságiinak e negyedszázadra visszapillantani és fölsorolni az 
ezen időszak alatt fölmerült örvendetes szintúgy mint reá 
nézve fájdalmas eseményeket „Inter ea , mondja, quae ad 
grata objecta transacti in Episcopatu temporis mei, refero, 
praecipuum tenet locum, quod fides catholica hujus qua-
drantis saeculi defluxu, firma perstiterit in dioecesi mea, nec 
omnino ulla sensibilia passa sit detrimenta, imo nonnulla etiam 
ceperit increinenta 

Insignem porro in corde meo excitavit, actuque susten-
tât laetitiam, quod maximam Cleri dioecesani partem digne 
sua vocatione viderim ambulantem, laudabilique, imo invicta 
cum patientia portantem pondus diei et aestus ; in explendis 
gravis sane sui pastoralis muneris partibus indefessam, et in 
procuranda aeterna commissarnm sibi animarum salute fru-
ctuose elaborantem. . . . 

Magnam aeque me cepisse voluptatem ex eo, quod di-
lectissimam sponsam meam, ecclesiam cathedralem, ad eum, 
in quo actu constituitur , dignitosum statuni, adjuvante sa-
cro meo senatu , ponere potuerim : non est , quod multis de-
beam demonstrare  

Inter eventus cordi meo gratissimos, et pro quo non 
cesso divinae benignitati teneras agere gratias, refero porro 
quod Seminarium meum dioecesanum , quovis ex obtutu ita 
de praesenti sit comparatum, ut omnino cunctis , quae ejus 
intuitu sobrie foveri possint desideriis respondeat. Potest id 
asseverari relate ad purit.atem morum et spiritum pietatis, 
quo pubes ecclesiastica animatur. Potest asseverari in-
tuitu coordinationis studiorum , et literariae ejusdem juven-
tutis culturae. Potest denique etiam quoad subsistentiae me-
dia, et statum Instituti materialem  

Post Seminarium Cleri junioris nullum est in dioecesi 
mea Institutum, quod plura, majoraque cordi meo peperisset 
solatia, quam sit Institutum sororum misericordiae. Sane , si 
quod est incepti genus , quod benigno divinae providentiae 
favore possit gloriari, est Conventus sororum misericordiae 
Zagrabiae stabilitus. . . . . 

Gratum pari ter , et perquam jucundum accidit cordi 
meo, quod decursu viginti quinque , de quibus mihi sermo 
es t , annorum , e reditibus Episcopatus mei, suflragante di-
vina benedictione profluentibus, potuerim , non quidem ea, 
qua desiderabam mensura, sed tamen certas deputare sum-
mas, in sacros provehendae divinae gloriae, promovendique 
cultus religiosi fines, in alleviandam deficientium fratrum 
nostrorum, aliorumque cum indigentiis luctantium sacerdo-
tum, pauperum item juvenum literis operam navantium, nec 
non viduarum , et caeterorum egestate pressorum concivium 
sortem; quod demum potuerim aliqualibus saltern subsidiis 
succolare nationalia Instituta nostra, nonnulla etiam in au-
genda patriae ornamenta constituere. Nec modicum solatiis 
meis addit cumulum , quod bis non obstantibus , rem meam 
familiarem eo videam esse positam loco, ut sperare possim, 
e substantia mea, his praeclaris finibus, post meum etiam 
obitum, sensu tabularum ultimae voluntatis meae, aliquas in-
super obventuras accessiones. 

Restât memorare peculiarem ilium casum , quod recte 
in meum hoc tempus inciderit Episcopatus Zagrabiensis ad 
Archi-Episcopalem et metropoliticam dignitatem sublimatio. 
Non tam ego expers sum omnis modestiae, ut hac in re 

ineis meritis vel aliquam partem tribuendam esse existimem. 
Pateor , de tanta mei dignatione nunquam ausus fuis-
sem vel somniare : tamen et hoc sublimis distinctionis genus, 
quod adusque ignorabat patria nostra, inexpectato hoc 
eventu aditnm in ecclesiam Croaticam reperisse, non possum 
non gratissimo erga divinam benignitatern pectore recolere. 

Sicut inter objecta, grate animum meum afficientia, 
primo loco memoravi, quod fides catholica, toto isto qua-
drantis saeculi deflluxu, illibata perstiterit iin dioecesi no-
stra: sic inter e a , quae aegre afficiebant cor meum, notare 
imprimis debeo : religiosae pietatis moralitatisque statuni, in 
populis nostrae curae creditis, magna tamen in par te , haud 
respondisse desideriis meis (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O-TURA, marcz. 9-én. Nem rég az „Idők Tanuja"-ban 

a mosonyi levelező, néhai mélt. V i l t György esztergomi 
káptalani helynök, később győri püspök gyakori intő mon-
data után: „Ludiretores sunt vestri proditores" följajdult 
hogy azon a környéken egynémely kántor-tanitó lelkipászto-
ra ellen ármánykodó és bujtogató szerepet visel ; azonban 
ezen panasz nálunk is, hanem általános, de igen gyakori , a 
baj leginkább 1857-ik év óta áradott el; tapasztalásból tu-
dom : mily keserves állása a lelkipásztornak ott, hol a tanitó 
urat játszik, a lelkipásztor ellen homlokegyenest dolgozik, a 
község h i rharangja , az újságok és hazugságok, melyek ál-
tal leginkább a pap becsületén rágódik, képmutató kovácsa, 
és a népet papja ellen lázitja; — a pap ily esetben mesterét 
először oktatás vagy szelidebb mód által jóra vezetni iparko-
dik , de ez ilyféle embereknél nem használ, sőt gyakrabban 
árt, mert igy azt hiszi : hogy a pap fél tőle, és még jobban rakon-
czátlankodik ; ily állapotban a lelkipásztor nolens volens 
ha csak tekintélyét egészen aláásatni nem akar ja , kénysze-
rül, kivált ha az illető esperes a bajt tapintatteljesen elintéz-
ni nem akar ja , a főt. püspöki hivatalhoz folyamodni, de a 
már sok ily bajon átesett tani tó , akkor is ki tudja játszani a 
pap lépését, csakhamar egygyel mással, kinek a pap , mert 
bérét követeli, nem tetszik, és holmi zugiróval kezet fog, 
föladja a papot, hogy ilyen, meg amolyan, és hogy ezt, vagy 
amazt a botrányt követte volna el; az egyházi hatóság, 
melynek szivén mi sem fekszik jobban, mint a hivek üdve, 
megrémül ily képmutató panaszon, a pap ellen, a legjobb 
szándékokból ugyan, vizsgálatot rendeltet e l , mi által a pap, 
habár ártatlansága kiderül is , mégis erkölcsileg mindég 
veszt , mert jó hirnevét nem szerezheti vissza oly hamar, 
mint veszti; a mint ezt K r a j c s i k kanonok és egyetemes 
jogtudor, ritka szakavatottsággal irt jogmunkájában oly iga-
zán mondja: „inquistio non est suscipienda nisi commissi de-
licti sufficientia praesto sint indicia : clamor non a malevolis, 
ut lex exprimit, sed a providis et honestis ad aures (Prae-
lati) perveniat , (C. 24 de accusat) canonica monitio prae-
cedat, et tunc etiam citra strepitum peragenda. Laesam enim 
per streperam inquisitionem, innocentis nefors existimatio-
nem difficillimum est reparrae;" más oldalról ritka eset hogy 
az illető rágalmazók , civilis assistenta hiányában megfenyít-
te tnének, az izgató és rendbontó kántor-tanitó pedig, ki a 
botrányt előidézte, többnyire könyörület neve alat t , melyet 
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pedig ő győzelem jelének hirdet, helyén marad, vagy csak 
nagy nehezen, és akkor is csere utján távolittatik el, onnét 
van azon sok gyászos példa: hogy a lelkipásztor állomása 
oly keserves, hogy hiveinél a mester büntetlen rágalmazásai 
folytán a szükséges bizalmat elvesztette, és minden működé-
se majdnem egészen haszontalan. Ha egy két rakonczátlan, 
bujtogató és rágalmazó, vagy iszákos tanító, kire az iskola 
ügye sikerrel amúgy sem bizható , a törvények szigora sze-
rént bűnhődnék, akkor az ily kihágó, engedetlen, izgató 
kántor-tanítók száma szemlátomást csökkenne, mire nézve 
csak az egyház és iskola ügye nyerne, a lelkipásztor becsü-
lete biztositva volna, és provocatiok nem történnének ; szent 
igaza van Nogáll kanonoknak , midőn arany lelkipásztorko-
dásában mondja : „inkább iskola-mester nélkül legyen a köz-
ség , minthogy az valami rossz legyen" — ! — Mult héten 
Grafeneggben Austriában voltam — Grafenegg Brenner 
grófok birtoka , ősrégi góth Ízlésű várkastélylyal, és több 
szintén góth izlésii tiszt- és gazclászati épületekkel, melyeket 
idősb gróf Brenner Ágoston, ritka épitészeti szakavatottság-
gal emelt. A gyönyörű várkastélynak legszebb része a vár-
kápolna, melynek udvari káplánya jelenleg a hires P r i s z -
n i c z testvér-bátyja, az illető plebánus ur engedelmével a 
várkápolnában nagycsendesen miséztem, és nem mondhatom, 
mennyire épültem, midőn a sz. misére a mélt. grófi családot 
és Grafenegg lakosait a legnagyobb áhitattal megjelenni 
lá t tam, ott is tapasztaltam, hogy a főranguak többnyire val-
lásosak ; a grafeneggi vár második nevezetes része a lovag-
terem (Rittersaal) a lovagok érczből öntvék és ember nagy-
ságúak , legtöbbnyire a keresztes vitézekre emlékeztetnek ; 
a lovagok hadi fegyvereik, és egyéb harczi szereik , melyek 
ott nagy mennyiségben láthatók, a keresztes hadjáratból va-
lók. Nem hallgathatom el még, mily jól esett Grafeneggen a 
magyar szót hallanom ; a mélt. grófnő születésére nézve ma-
gyar lévén, igen szép accenttel beszél magyarul mind maga, 
mind szép reményű gyermekei, mellette pedig leereszkedő, 
kegyes, mindenek fölött pedig vallásos ; sok ily főrangú 
anyát az egyháznak és hazának ! 

Kendfalvi Lajos, óturai plebánus. 
BERLIN, febr. 1-én. Harmincz-negyven éve már, hogy 

az ujság-lapok fölizgatott kedélylyel rovatozzák a protestán-
sok üldöztetését a katholikusok által , és a katholikusok el-
nyomattatását a protestánsok által. Anyagot erre egész Eu-
ropa szolgáltat, sőt az egész világ. Bár mit elhallgatnak a la-
pok , de a vallásos panaszokat soha nem. Nincs mit idegen-
kedjünk e panaszok ellen, csak túlzás, torzitás, sőt kohol-
mány ne legyen. Emlékezünk még, mily jajkiáltások hang-
zottak egész Európában Alhama, s Matamoras lázitók elitél-
tetésén, kikről, hogy a törvényes kormány törvényszékeinek 
Ítélete ellen csattanóbb legyen a vágás , azt mondták , hogy 
protestánsok Később megtudatott, hogy bevándorolt szaka-
dár görögök, de azt már nem közölték azon lapok, melyek a 
protestantismusnak elnyomásáról oly országra nézve is jaj-
gattak , melyben az utazókon kivül protestáns nincs, t ü r e -
lem' volt az egyetemes követelés ; azonban, a kik a türelmet 
legnyugtalanabbul követelték , azt legbotrányosabban meg-
sértették. Ily példát hozunk föl a hamburgi „Kirchenblatt 
für die nordischen Missionen" lapból a holsteini ágostai 
vallásúak türelméről. A kath. szivnek fájdalma Ömlik ezen 

nyilatkozatban, s hang ja , szava, okadatjai mind bizonyítják, 
hogy a katholikusok helyzetét és múltját Holsteinban jól is-
meri. A katholikusok jelen állapotját, a holsteini ágostai 
vallásúak türelmét igy adja elő : „Két év előtt kértük a ren-
dektől, melyek ma is Iczehoeban gyűléseznek, adjanak ne-
künk katholikusoknak oly szabadságot, milyennel a protes-
tánsok Austriában birnak. Kérvényünk szóra sem méltatta-
to t t , a kamara egyhangúlag napi rendre tér t : az egyetlen 
Hahn-Neuhaus gróf, Hahn-IIahn Idának közel rokona, sza-
vazott a holsteini katholikusok kérvényének tárgyalására. 
Két éves nyomás , üldözés , próbáltatás szerényebb mértékre 
szállította kívánságainkat. Ma sokkal kevesebbel is megelé-
gednénk , semmint az austriai kath. kormány adott a protes-
tánsoknak. Mi igen jól tudjuk, mit jelent a ,türelem' szó 
a holsteini protestánsok ajkain; nem várunk tőlük annyit, 
mennyit a kath. országok a protestánsoknak engedményez-
nek, mi , holsteini katholikusok, min tegy kivételes jótéte-
ménynek örülnénk ha csak annyi szabadság nyújtatnék ne-
künk , mennyit a török és a chinai császár adott az ő kath. 
alattvalóinak. Mi az Összegyűlt rendeinknek mondanánk : 
sokszor hivatkoztunk mi az igazság érzelmeire a ti kebletek-
ben, tegyetek magatoknak kérdést, valljon megengedi-e lelki-
ismeretetek oly durván bánni oly egyházzal, mely hazánkba 
a kereszténységet és a polgáriasodást behozta ? Hivatkoz-
tunk becsület-érzelmetekre , el nem pirul-e ez a 19-ik szá-
zadban ily törvényhozás miat t , a melynek mi áldozatjai va-
gyunk ? Hanem siket fülekhez, kőszivekhez hangzott a m i 
kérésünk. Ma előmutatjuk nektek a mandarinok, a muhame-
dánok törvényeit , melyeket ti utánozni nem mertek. Mily 
szégyen ! Sok éve már, hogy az egyház Törökországban sza-
bad , vannak püspökjei, hitküldéri állomásai, emel intézete-
ket , nevel fíu- és leány-gyermekeket. A mi püspökünknek 
minden legkisebb papi működés tüzetesen megtiltatott, s meg 
van tiltva mai napig; nekünk nem szabad templomot, iskolát 
épiteni saját költségünkön. Pekingbén a katholikusoknak 
visszaadatott a régen birt templom ; Holsteinban csak 4 en-
gedményezett templomunk van , nem szabad többet épiteni, 
nem szabad ama négyre harangot , s keresztet tenni. Arra 
kényszerítenek minket a mi honfiaink, hogy idegen betörést 
kívánjunk , óhajtsunk , csak hogy az Istent szabadon dicsér-
hessük ? Főpapok és polgárok Holsteinban ! A tizenhatodik 
században elvettétek tőlünk a templomokat, ezeknek javait, 
birtokait, szerzetes zárdákat, apátságokat, prépostságokat ; 
elvettétek erőszakkal, vérontással; azonban mi nem bántunk 
titeket az erőszakosan elvett kath. egyházi javak s templo-
mok élvezetében, bírjátok azokat békével, jutalmazzátok fiai-
tokat, a tábornokokat, a ministereket prépostságokkal, apát-
ságokkal, szétrombolt kolostorok jószágaival ; csak azt kérd-
jük tőletek, mi jognál fogva akadályoztok minket, hogy tem-
plomot saját költségünkön ne építsünk , a roskadozót ki ne 
javítsuk, papjainkat ne fizessük, gyermekeinket apüspökhez 
bérmálásra ne vezessük? Ki ad nektek jogot , hogy ha mi 
ezeket teszszük , ti minket tömlöczbe, vagy számkivetésbe 
küldjetek? Ti jól tudjátok, hogy Austriában a protestánsok 
államsegélyt, s a császártól több kedvezéseket, ajándékokat 
kapnak. Nem régen Bécsben egy templomot adott nekik a 
kormány, mely ez előtt kath. templom volt , s ahoz 40,000 
ftot a belső fölszerelésére : ha pedig templomot akarnak épi-
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teni, építhetnek, a hányra csak pénzük és kedvük van. Icze-
hoeban összegyűlt rendek! mi nem kérünk tőletek ilyeseket, 
nem, soha nem, mi csak azt kér jük, szabad legyen nekünk 
vallásos szükségeinket fedezni, a mint tudjuk és bírjuk." Ily 
állapotban vannak a katholikusok a holsteini ágostai feleke-
zetességü kormány és törvényhozás alatt. Mily párvonal ez 
más országokkal, hol kath. többség van ? Bajorhonban, 
Pfalz-Kulmpachban van egy női fegyencz-ház A fegyenczek 
egy harmada evangelikus, a bajor kormány a kath. kápolnát 
prot. igehirdetőnek átadta , a ház felügyelését reá bizta ; a 
püspök sikeretlen tiltakozott, ugy hogy a legszigoruabb ká-
nonok ellenére, nehogy az 1000 fegyencz közül 700 kath. 
nő vallási vigasztalás nélkül maradjon, a püspök kényszerült 
ép ugyanazon templomban miséztetni, melyben az egyház né-
zete szerént az eretnekség taníttatik, s a papot saját erszényé-
ből fizetni. Rebdorfban a férfi fegyenczek között ép az van, a mi 
Kulmpachban. Ily egyes tények után itélve, nem tartanók-e 
a bajor kormányt inkább protestánsnak semmint katholikus-
nak? Berlinben ez máskép van , habár a porosz kormány 
alattvalóinak harmadrésze katholikus, miként Bajorország 
lakosságának harmadrésze protestáns. I t t történt 1849-ben, 
hogy Müller Adolf a szabad sajtó nagy divatjában Luther 
Mártont megszökött szerzetesnek mondta. A csendőrség 
mintha crimen laesae majestatist követett volna el , tömlöcz-
re kereste Miillert. Ez megszökött. Később általános am-
nestia adatott mindenkinek . Müller Adolf vissza jött Berlin-
be, a csendőrség elfogta, s most a törvényszék előtt van az 
ügye, hogy 1849-ben írott egy szóért megbüntesse. Hanem 
a Kroll kertjében minden héten adatik: ,,Der Jesu i t , und 
sein Zögling", ezt a csendőrség nem háborgatja. — A pro-
testánsok áttérése a héber vallásra napról napra szaporodik. 
A házasságokat nem is említem, a melyeknél a prot. fél min-
dég a héber vallást követi, vagy minden vallást megvet, ha-
nem a formális áttérést, vagyis az elszakadást a keresztény-
ségtől. A napokban Tucliel család egészen a héber valláshoz 
szegődött. 

ROMA , febr. 27-én. Az egész város csak Fausti lovag-
nak befogatásáról beszél, s tudom beszélni fognak többet a 
külföldi lapok. Az elfogatás vasárnap febr. 22-én délután 
félegykor történt a Corson. Ezt nem a csendőrség, de a fel-
ső Consulta parancsolatjára tette a csendőrségnek polgári 
ruhába öltözött őrnagya. A kormány mindent lehető gyen-
gédséggel tesz, családját meg akarta kirnélni a szomorú házi 
jelenettől, s midőn a legnépesebb utczán elfogatott, senki sem 
vette észre. Fausti lovag ezelőtt Antonelli házában viselt hi-
vatal t , mi által némi névre tett szert. Az apostoli kiadó hi-
vatalban pénzt szerzett magának, a franczia követségnek, 
és sok franczia püspöknek ügynöke volt; szolgált a Dataria-
nál is. Ezen ügynöksége mellett még a halálig forradalmi Ce-
sarini berezegnek is ügynöke volt, a ki Turinban tartózko-
dik. Ez vitte őt hűtlenségra, eskiiszegésre, hogy a turini for-
radalmi factionak ügyeit vigye Romában. Már egy év előtt 
Venanzi elfogatása alkalmával sok levelet talált a kormány, 
melyek Faustinak Írattak ; de akkor ezeket Fausti tagadta. 
Most uj adatoknak kellett napfényre ju tn i , mivel a felső 
Consulta soha gyanúból, de mindég bemutatott s kétségtelen 
adatok után ad parancsolatot valakinek befogatására. A do-
log később majd kiderül. 

PALERMO , febr. 4-én. Nincs buza konkoly nélkül. 
Az itteni sz. Ferencziek közül is találtatott három, ki Gari-
baldihoz Jevelet irt, s ezt az ,Aspromonte' ujság-lapban közzé 
tétette. A három szerzetesnek nevei ezek : Angelico da Bo-
vina, Pasquale da Castelvetrano, s Cherubino. A ,Píemonte' 
élez-lap észrevétele a háromról ez, hogy az elsőnek tudo-
mánya oly nagy mint az ököré, szivbőre is az állat nyakbőré-
hez hasonló lehet; a másodiknak egyházi fegyelmessége ha-
sonlít az üvegvárhoz, melyet egy gyerkőcz a neki dobott 
kövecscsel is lerombol ; a harmadik lucus a non lucendo. — 
A levél ez : „Aspromontenak szent vértanuja ! Mi fiai va-
gyunk az ön által fölszabadított hazának, örülünk, hogy 
egészségében javul t , melytől oly szép napokat várunk a 
pápa-király százados zsarnoksága által elnyomott Italiára; 
üdvözöljük önt messziről" Garibaldi válaszolt, a válasz ez: 
„Kedves uraim ! Önök hajlandók, Italia egységének s függet-
lenségének szent ügyét elősegíteni. Önök Krisztusnak igaz 
követői. (A bizonyság illetékes helyről jött!) Mondjátok meg 
a tömegnek, hogy az evangelium igazsága lábbal tapostatik, 
kigunyoltatik Romában. Regéljétek el a népnek a pápa un-
dokságait, s azon aljas kereskedést, melyet az Istennel űznek. 
Köszönöm a javulásom alkalmával küldött üdvözleteket u — 
Csak azért közöljük ezen szennyes leveleket, hogy az Italia 
egységeért buzgolkodó, s Passagliának föliratjához szegődött 
papságot jobban ismerjük, bővebben sirassuk , megtéréseér^ 
buzgóbban fohászkodjunk. Passaglia még csendesebben be-
szél, de az elve Garibaldiéval egy ; s már ki is mondta, hogy 
inkább fog a protestánsokhoz szegődni, sem hogy az Armo-
niának szerkesztői személyzetével egy társaságban legyen. 
Most csak ezen újság szerkesztőségét emliti, de lelkéből már 
kikandikál, hogy ugyanazt mondja a szent-atyára, a romai 
szent-székre nézve is. 

PAVIA, febr. 3-án. Az előbbi tudósítást a paviai pap-
ság aláirásáról fölvilágosítja, s bebizonyítja egy kanonoknak 
következő levele: T. szerkesztő ur ! Armonia lapjának 21-ik 
számában mondatik, hogy a paviai megyéből majd minden 
pap aláirta Passagliának szentségtörő föliratját. Ha ez igaz 
volna, a paviai papsápra letörülhetetlen gyalázatot hozna. 
Igaz , hogy ezen megyéből annyi pap irta alá ama föliratot, 
mint sehol más megyében. Ez elég szégyen, elég fájdalom. 
De ne nagyítsuk a rosszat, ne látszassunk nyomorultabbak-
nak , mint valósággal vagyunk. Lehetséges lenne-e, hogy a 
paviai papságnál egy sem találtatnék, a ki elég lelkismere-
tes , hogy a pápa és az egész püspökség szavát ne hazud-
tolja meg, ellene szakadást ne idézzen elő? Oh akkor meg-
érdemelné megyénk, hogy a megyék sorából kitörültessék, 
miután a nagy biint csak ily nagy büntetéssel lehet jóvá 
tenni. De él még az Isten, ily veszélyes helyzetben, mint mi 
vagyunk, csak kevéssel több a felénél sülyedett. Mi mind-
össze 250-en vagyunk a paviai megyében, s Passagliának 
okmányában látható, hogy közülünk csak 152 pap irta alá a 
föliratot ; tehát 98 pap alá nem irta ; az az két ötödrésze hü 
maradt hivatásához és lelkismeretéhez." A káptalani általá-
nos helyettes rossz példája volt az oka, hogy annyi aláirta. 
Kiki t ud j a , hogy az alattvalók örömmel takargatják saját 
bűneiket elöljáróik bűnével, s a ki úgyis hajlandó a bűnre, 
elöljárójának buzdító szava s lelkesitő példája erőt kölcsö-
nöz neki, hogy a homo spirituális a homo carnalist legyőzze 
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s visszatartaná magát a bűntől; de mily vakon, mily gon-
datlanul fog az alattvaló a bűnbe rohanni, melyre hajlama 
viszi, ha elöljárója szóval buzditja, példával a bűnbe ra-
gadja ? Igy kell Ítélni a paviai papságról ez ügyben. — A 
messinai káptalani általános helyettes a második, a ki tudo-
másunk szerént Passagliának föliratját aláirta , s körlevéllel 
papjainak ajánlotta. De ez megbánva te t té t , mind körleve-
lét , mind az aláírását dicséretesen visszavonta, s papjait is, 
hogy ők is ezt tegyék, fölszólította. Mindezek szivükre ve-
hetnék a Bulla Coenae 3-ik pontját : „Excommunicamus , et 
anathematizamus schismaticos, et eos, qui se a nostra 
et Romani pontificis pro tempore existentis obedientia perti-
naciter subtrahunt, et recedunt." 

VE(»YESEK. 
PEST , mart. 20-án. Nm. K u n s z t József kalocsai ér-

sek ő exclja határtalan nagyszivüségében az általa több 
százezer frtnyi költséggel alapított s a Jézus társasági atyák 
vezérlete alatt a legnagyobb virágzásnak örvendező kalo-
csai főgymnasium és convictus már is elkerülhetlenné vált 
tágitását ujabban több mint 30 ezer frttal kegyesen eszkö-
zölni méltóztatott. Végtelenül kedvesen esik szivünknek, 
hogy alkalmunk van, a nemzeti mivelődés nevében az összes 
elfogulatlan hazafiak forró háláját épen a koszorus érsek 
névnapjának előestéjén tolmácsolni. (P. Hírnök mart. 18.) 

— A ,Vfrnd' szerént f. hó 16-án tartatott Romában 
titkos consistorium, melyben 16 érsek és püspök nevezte-
tet t ki. Az allocutioban ő szentsége igen röviden érintette 
Lengyelországnak szomorú állapotját. Bibornokoknak nevez-
tettek ki: Msgr. Trevisanato, velenczei patriarcha; msgr 
de Luca, apostoli nuncius, Bizarri, Pitra, Guidi és Pentini. 

— Romában a jámbor hölgyek „Opera apostolica czi-
mü egyletet alakítottak , melynek czélja egyházi ruhákat és 
szereket készíteni vagy beszerezni a missionariusok és sze-
gény templomok számára. Előkelő és magas rendű nők tar-
toznak ezen társulathoz , például Ricci marquise , Apponyi 
Sophia grófnő , két Pignatelli herczegnő , Ottenfels bárónő 
stb. Mult héten volt a kiállítás, mely befejeztetvén a ruhák 
és szerek a vaticanban állíttattak ki , hogy a szent-atya is 
megszemlélhesse. 0 szentsége kegyteljesen fogadta kihallga-
táson a jámbor nő-egylet tagjait. 

— A vorarlbergi országgyűléseit Ganahl képviselő 
megtámadást intézett a jezsuiták ellen, a mennyibnn ezen 
törvényjavaslattal lépett föl : Intéztessék a magas állam-
ministeriumhoz kérvény, hogy záridő határoztassék a feld-
kirchi állam-gymnasiumban működő jezsuitákra nézve, 
melynél fogva ezek kénytelenittessenek a tanrendszer teljes 
elfogadására, és ha hódolni nem akarnának, jövő iskolai év-
re mozdittassanak el tanári állomásukról. 

— A ,Czas' azonhirt terjeszti, hogy Wilnában 23 pópa 
jelent meg Sziemasko metropolita előtt és kijelenté, hogy a 
pórnép, lia a lengyel fölkelés reményt nyújt a görög-kath. 
egyházhoz való visszatérhetésre, a lázadáshoz fog csatlakoz-
ni. Sziemaskó az aggódókat avval bocsátá el, hogy elmenvén 
jobb gondolatra igyekezzenek birni övéiket. Sziemasko az, ki 
a katholikusok üldözésében és az egyháztóli elszakadásra 
való kényszeritésben kitűnő de nemtelen szerepet játszott ; 
vak buzgalma leginkább az apáczákat, kik a népnél igen 
nagy tiszteletben állottak, szemelte ki áldozatul. 

— Az angol egyháznak érsekei és püspökei dr. Co-
lenso, natali püspökhez, iratot intéztek, melyben szigorúan 
meghagyatik neki : hogy, mivel legújabb munkájában nyiltan 

bevallja, miszerént ő nem hihet az ó és uj szövetség minden 
canonikus irataiba, hivatalát azonnal tegye le ; azonban re-
ményt nyújtanak neki, hogy, ha később „alapos bibliai ta-
nulmány és a Szentlélek vezérlete által'- tévelyét elismerendi, 
hivatalát ismét visszanyerheti.— Mily arczulütése ez a hiresz-
telt lelkismereti szabadságnak, az annyira követelt Spiritus 
privatus-nak ! Mit mond erre B—i ur ? 

— Ceylon szigetén a buddhaismus követői egyletet alaki-
tottak a babonának (kereszténységnek) kiirtására; czéljának 
elérése tekintetéből az egylet nyomdát is vásárolt, melyben kü-
lönféle értekezletkék nyomattatnak, és azután a prot. missio-
nariusok módjára elosztogattatnak, mindenfelé szórattatnak. 

— A pekingi újságban egy császári rendelet jelent 
meg, melynél fogva Tienn tábornok, Kuei Tseu-nak kor-
mányzója, ki Noil abbé meggyilkoltatásában részes volt, hi-
vatalától elmozdittatik. A császári irat Tienn kegyetlensé-
geit a keresztények ellen abból magyarázza, hogy az egész 
életét a táborban töltvén igen vad jellemet öltött. 

— A königsbergi (porosz) prot. egyetemnek tanácsa 
az orvosi kar indítványára azon kérvényt intézte a kormány-
hoz , hogy ezután megszűnvén az egyetemnek kizárólagosan 
keresztény-evangelikai jelleme, zsidók is lehessenek tanárok. 
A minister azonban ezen ajánlattal, mint irja , nem mer föl-
lépni a király előtt. Figyelmeztetjük erre azokat, kik oly 
igen követelik, hogy a magyar egyetembe más vallásúak is 
kineveztettessenek tanároknak ; Poroszország legújabb idő-
ben igen szép példányául állitható föl a szabadságnak min-
den tekintetben ! 

— A müncheni érseki megyében legközelebb azon ren-
delet köröztetett, hogy a lelkészek a világi hatóság segítsé-
gét csak igen nehezen , érett megfontolás után, és hogy ha 
már minden egyéb eszköz kimerittetett, kérjék ki, különösen 
pedig késedelmeskedjék a lelkész ahhoz folyamodni oly eset-
ben , ha személyes sértés forog fön reá nézve, minthogy az 
erre vonatkozó evangeliumi szabályt senki sem köteles jobban 
szemei előtt tartani, mint a pap. 

— A sulzbachi (felső Pfalz) fegyenczházban van 258 
kath. és 3 prot. fegyencz, és mégis mind a gondnok , mind a 
házmester, a tanító és a rendes lelkész protestáns, pedig az 
intézet paritásosnak van kikiáltva. Az ambergi fegyházban 
is leakarják rontani az eddigi kápoln4t, és helyette egy má-
sik simultan-kápolnát épiteni, minthogy a regensburgi ordi-
nariatus nem akarja megengedni, hogy a mostani kápolná-
ban prot. isteni szolgálat tartassék. 

— Az osztrák kormány erélyesen lépett föl a katholi-
kusok javára Holsteinban. A holsteini rendek gyűlésében a 
többi törvényjavaslatok közt van egy a zsidók emancipáció-
jára vonatkozó is ; de a katkolikusok részére is ily enged-
ményezést ajánlani elfeledte a dán kormány, mely otthon 
elismeri a vallásfelekezetek egyénjoguságát. Az osztrák kor-
mány tehát sürgeti, hogy a katholikusok is részesittessenek 
hasonló kedvezményben a zsidókkal. Aera Christiana! 

— Turinban az egyik szivargyárban a szegény dol-
gozónők vasárnapon délutáni 1 óráig köteleztetnek dolgozni, 
és a munkájuk dija az úgynevezett brigantik által megkáro-
sítottak javára fordittatik. 

Értesítés. A kir. egyetem hittani kara f. hó 18-án 
tartott gyűlésében a Horváth József-féle jutalmat F o g a-
r a s y Mihály , vál. szkodári püspök . nagyváradi 1. sz őr-
kanonok stb. „Keresztény igazságok egyházi beszédekben" 
czimü müvének ítélte oda, mint mely a lefolyt 3 év alatt 
kiadott magyar hittani munkák közt a bírálók megegyező 
véleménye szerént arra legméltóbbnak találtatott. Pest, mart 
1 9 - é n 1 8 6 3 . Polliik János, 

a hittani kar e. i. dékánja. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten , 1863. 
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Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Mózses a pentateuchus szerzője. 

, , E s ist in der katholischen Kirche seit der Himmelfahrt 
Christi noch keine Partei aufgestanden, welche 
das göttliche Ansehen der Bibel bestritten hätte. — 
IVun hat sich aber bei uns Protestanten ein neuer 
Auftritt ereignet. — Ulan will ein Christ sein, und 
protestirt mit grosser Heftigkeit gegen den Bericht 
des Katuralismus , und doch untersteht man sich, 
ganze Bücher von der Schrift abzuschneiden." 

Superintendent M. Fried. Boos, Christliches Glaubens-
bekenntniss. Vorrede. 

III. 
A traditio kizártával a hit kutforrásaul a biblia 

maradt. Ennek valódisága- s épségéről pedig csak a 
hagyomány — mint egyedüli cf^ferium — kezeske-
dik. Traditio nélkül tehát a csalhatlan tekintély kor-
látai alól szabadult emberi ész a biblia hitelességére 
nézve semmi biztosítékkal nem bir , — s mert „die 
Tradition ist der Fels, auf welchem die Kirche Christi 
erbauet ist , und nicht die Schrift," s „wenn die 
Tradition Verfälschungen unterworfen ist, sind's nicht 
auch die Bücher?" 2) — a ki elveti a traditiót mint 
megromlottat, nem képzelem, hogyan tarthatja az a 
bibliát a hit tiszta, romlatlan kutforrásának, — az 
előbbi levén az utóbbi hitelességének garantiája : — 
s igy lőn a biblia hitelvesztése a protestantismus 
szükségképeni eredménye. 

Nem csudálkozhatunk tehát, midőn a legjelesebb 
protestáns theologusok munkáiban, majd egy, majd 
más szent könyv hitelességének egyszerű eltagadását 
olvassuk. 

Luther adá a jó példát: „midőn a jó cselekede-
tek rőli vitatkozás alkalmával, Jakab apostol levelé-
nek ismeretes helye hozatnék föl ellene, a nélkül, 
hogy sokáig gondolkoznék azon, valljon nem lehetne-e 

J) „A hagyomány azon szikla, melyen a Krisztus egy-
háza épült, s néma biblia." (Lessing, Beiträge zur Geschichte 
und Litteratur. ß . IV. 5. 182. 

2) ,,Ha a traditio meghamisításnak van alávetve, miért 
ne lennének a könyvek is?" (Lessing, idézett munka 6. kö t ) 

valami értelmezés segélyével Jakabot Pállal öszhang-
zásba hozni, — egyszerűen elveté Jakab levelének 
kánoni tekintélyét," ') mondván: „azértvalóban szal-
malevél szent Jakab levele, összehasonlítva mások-
éval, mert nincsen benne semmi evangeliomszerü." 2) 

Hasonló könnyűséggel nyilatkozik más szent 
könyvekről is. „Dass die Epistel an die Hebräer nicht 
St. Pauli, noch einiges Apostels sei, beweiset sich aus 
Kap. 2. 3. — Die Offenbarung Joannis halte ich we-
der prophetisch noch apostolisch — sondern achte sie 
fast gleich dem I. Buch Esdras, und kann allerdings 
nicht spüren, dass es vom heil. Geiste gestellt sei. 
Jedermann halte davon, was ihm sein Geist g ib t , — 
mein Geist kann sich in das Buch nicht schicken." 3) 

A mestert hiven követék tanítványai, mint a 
következőkből látszik: „Ein Zeitinteresse hat das 
Studium der jüdischen Geschichte dadurch für uns 
gewonnen, dass durch de Wette's und Yater's For-
schungen die Ueberzeugung gewonnen worden ist, 
dass der Pentateuch nicht nur von Moses, sondern 
selbst nicht viel früher, als kurz vor , oder nach dem 
Exil verfasst sein könne. — Die Geschichte von Moses 
bis auf die Eroberung des gelobten Landes ist ab-

') „Unter dem Streit über die guten Werke war Lu-
ther'n die berühmte Stelle aus dem Briefe des Apostels Ja-
cobus entgegen gehalten worden; und Lu the r , ohne sich 
lange zu bedenken, ob sich Jacobus nicht durch irgend eine 
Erklärung mit Paulo vereinigen liesse, verwarf sogleich das 
kanonische Ansehen seines Briefes." — ( P l a n k , Geschichte 
unseres Protest, Lehnbegriffs. 1. B 193 s. f ) 

2) „Darum ist St. Jakobs Epistel eine recht stroherne 
Epistel gegen die andern, indem sie doch keine evangelische 
Art an ihr hat." — ( L u t h e r , Vorrede auf das neue Testa-
ment. 1524 ) 

3) „Hogy a zsidókhoz irott levelet nem sz. Pá l , de 
egyik sem irta az Apostolok közöl, az kiviláglik a 2. és 3-ik 
fejezetből. —János titkos jelenéseit sem prophétai-sem apos-
tolinak nem tartom, hanem egyenlő hitelűnek vélem Esdrás 
1-ső könyvével, — s természetesen nem szagolhatom meg 
rajta, valljon a Szentlélektől származik-e. Mindenki azt tartva 
felőle, mit saját szelleme dictál, én saját szellememet nem 
önthetem be azon könyvbe" — ( B r e t s c h n e i d e r n é l , 
Handbuch der Dogmatik. Bd. I. 5. 266 f. Th. 1. S 264.) 
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sichtlich verfälscht, und durch Priester, ohne Zweifel 
im Interesse der jüdischen Hierarchie ganz und gar 
entstellt worden. Das Pentateuch, so wie auch das 
Buch Josua, konnten erst in und nach der spätem 
Zeit des Reiches Juda zusammengestellt werden. — 
Das Buch der Richter ist in die spätere Zeit des Kö-
nigthums zu setzen." ' ) „Weder Samuel noch Esra 
sind die Verfasser der ihnen zugesprochenen Bü-
cher ;" 2 ) „dass das historische Ansehen der Bücher 
der Chronik sehr zweifelhaft sei, hat neuerlich Cram-
berg nach de Wette gezeigt;" 3) „Dem Buch Esther 
hat schon Luther keinen grossen Werth für christ-
liche Leser beigelegt; das Buch Judith ist ein schö-
ner , frommer Roman, doch blosse Erdichtung. — 
Das Hohelied ist als ein kleines, anmuthiges Gedicht 
zu betrachten." 4) Es igy a szent-irás minden könyve 
ellen hozhatnék föl hasonló idézeteket, bizonyságául 
annak, hogy az egyedüli hitforrásnak tiszta cseppjeit 
az ész, mint romlottakat elveti, s az ó s az uj-szövet-
ségi szent könyvek nagyszerű összhangzó épületéből, 
— földúlva alapját, megrongálva falait, tetőzetét — 
alig marad egy-két darab kő, melyet a tudós, hitet-
len kritika vésűje nem rongált volna össze. 

E kitérés után, haladjunk a kitűzött czél felé, 
s az első közleményben kimutatva, hogy : Mózses va-
lóban létezett, vizsgáljuk a kérdés lényegesebb ré-
szét. — Mózses irta-e a pentateuchust, s ha igen vál-
tozatlanul jutott-e el hozzánk? 

' ) Korszerű érdeket nyert a zsidó történelem tanulmá-
nyozása reánk nézve az által, hogy De Wette s Vater vizs-
gálódásai folytán meggyőződéssé lőn az, miként a Penta-
teuchust nem csak Mózses nem irta, de nem is sokkal előbb 
irathatott , mint kevéssel a fogság előtt vagy után ; Mózses 
története egészen az igért földének meghódításáig szándé-
kosan meg vagyon liamisitva ; — s a papok által kétségkí-
vül a zsidó Hierarchia érdekében egészen elferdittetett. — 
A pentateuchus, s Jozsue könyve is csak Juda országának 
későbbi éveiben irathatott. — A Birák könyve szintén ké-
sőbbi időkre teendő." (Dr. Ileinr. L e o , Vorlesungen über 
die Geschichte des Jüdischen Staates. 1828.) 

2) „Sem Sámuel, sem Esdrás nem irták a nekik tulajdo-
nított könyveket." (Dr. C a r l s t a d t , De Canonicis Scripto-
ribus. 1520.) 

3) „Hogy a Krónika könyveinek történeti tekintélye 
igen kétséges , legújabban Gramberg, De Wette után kimu-
tatá." ( V e g s c h e i d e r , Instit. theol. Christi, pag. 119.) 

4) Eszter könyvének a keresztény olvasóra nézve, már 
Luther sem sok becset tnlajdonitott ; Judith könyve egy 
szép, ajtatos regény, s pusztán költemény ; — az Énekek 
éneke, kis, kellemes költemény gyanánt tekintendő." (Dr. 
H a f f n e r . Einleitung zu der neuen, von der Strassburg. Bi-
belgereth. veranstalt. Ausgabe der H. Schrift. 1859.) 

IV. 
Mózses pentateuchusának hitelessége igen nagy 

horderővel bír, mert hitünk alapigazságait tartalmazza: 
„Ha Mózses létezett, s a neki tulajdonított könyve-
ket ő irta: akkor a zsidó vallás igaz; — ha a zsidó 
vallás igaz, akkor Jézus Krisztus az igért megváltó, 
—• ha Jézus az igért megváltó: akkor mindazt hinni 
kell, a mit tanított, a Szent-háromságot, a megteste-
sülést, az Oltári-szentségben testének valóságos jelen-
létét, s mind a többit" 

Induljunk tehát a kinyilatkoztatás-támogatta ész-
szerű kritika világánál e szent könyvek több mint 
három ezredéves múltjába, s győződjünk meg hite-
lességükről. 

Egy könyv, vagy irat hiteles akkor, ha azon 
szerző irta, kinek; vagy azon korból származik, 
melynek tulajdoníttatik , s szövege változatlanul 
megőriztetett. *) — E kellékekről pedig biztosité-

J) „Si Moise par exemple, a été, et qu'il ait écrit le 
Livre qu'on lui attribue, la Religion Judaique est veritable; 
si la Religion Judaique est véritable, Jesus Christ est le 
Messie; et si J. C. est le Messie, il faut croire tout ce qu'il a 
dit, et la Trinité, et l'Incarnation, et la présence de son Corps 
dans l ' E u c h a r i s t i e I e reste." (Pensées de P a s c a l , 
Discours sur les Preuves des Livres de Moyse 129 pag.) 

*) Ez már igen elavult meghatározásnak látszik B—i 
szerént, ki lapja mult évi 51-ik számának 1650-ik oldalán 
igy ir : „Authenticusnak mondjuk a mostani nyelvszokás sze-
rént azt , a mi valósággal az, minek tekintetni kiván ; akár 
hogy igazán azon korból való, a melyből valónak állittatik 
(valókoruság), akár hogy azon szerző által Íratott , a kinek 
czime alatt létezik(czimszerüség), l e g i n k á b b pedig, hogy 
a mely szellemirány szüleményének lenni állittatik, csak-
ugyan azé (igazeredetüség.) E szerént ha bebizonyíthatjuk 
valamely munkáról, hogy az sem nem azon szerző müve, a 
kinek tulajdonittatik, sem nem abból a korból való, a mely-
ben keltnek állittatik, de bebizonyíthatjuk egyszersmind, 
hogy az azon szellem szüleménye, a mely szellem szülemé-
nyének lenni állíttatott : akkor az a mü mindenesetre au-
thenticus." Ezen meghatározás oly t á g , hogy B. ur bizonyá-
ra semmit sem kétkedik .Tájékozás' czimü müvét e tekintet-
ben ép oly authenticusnak tar tani , mint a pentateuchust és 
az evangéliumokat ; mert hisz ki jobban evangeliumi szelle-
mű, mint ő és müve? Azonban igy értett authenticitása gya-
nús kezd lenni már hitsorsainál is , legalább a ,Prot. egy. 
lap' utolsó számában ellene intézett megtámadás erről tanús-
kodik. Megtámadói ugyan következetlenek a protestantis-
mus elve szerént, de mégis dicsérendő, hogy az oly elvek 
által végpusztulással fenyegetett kereszténység mellett föl-
lépnek, és elvük daczára gátot vetnek a határtalan szabados-
ságnak a szent könyvek magyarázatában. A tévelynek az is 
büntetése, hogy követői kényszerülnek nem ritkán jobbak 
lenni, mint elvük szerént lehetnének. Szerk. 



kot nyújt az egymást követő nemzedékek minden 
időbeni hite, mely ismét egészen a szerző koráig 
visszaterjedő hagyományos bizonyítékok szakadatlan 
során alapszik, melyek kizárják még lehetőségét is 
egy oly korábbi vagy későbbi időpont kimutatásá-
nak, melyben valamely csaló saját müvét csempészte 
volna be a kérdéses szerző müve helyett s neve alatt; 
e kellékekről biztosit továbbá az, ha a munkában 
leirt erkölcsök, szokások, helyviszonyok, egyének 
jellemrajza, azon őskort tükrözik vissza, melyben Írott-
nak mondatik, s semmi olyast nem tartalmaz, mely 
későbbi kort árulna el. 

A hitelesség ez elveit tárgyunkra alkalmazva, 
önkényt folynak a következő tételek: hitte-e a zsidó 
nép minden időben, hogy a pentateuchust Mózses 
i r ta? — lehetséges-e, hogy e könyveket későbbi kor-
ban adta volna át más valaki a zsidó népnek Mózses 
neve alatt? — birnak-e e könyvek azon őskor jelle-
gével, melyben Írottaknak mondatnak ? 

A zsidó nép folytonos, minden időbeni hite volt 
az, hogy az ó szövetségi szent-irás első öt könyvét, 
az úgynevezett pentateuchust Mózses irta. 

Hogy a pentateuchus Krisztus előtt harmad fél-
századdal létezett, azon tartalommal bir t , melylyel 
jelenleg bir,— s mint Mózses munkája tiszteltetett, s 
akkor fordíttatott görög nyelvre Philadelphus Ptolo-
maeus uralkodása alatt : ez kétségtelen, az összes cri-
tica által elismert tény. — Ez időtői kezdve, század-
ról századra haladva, a zsidó népnél szakadatlan sor-
ban egymást követő, egymással szorosan összefüggő, 
egymást föltételező jós-, erkölcsi- vagy történeti köny-
vekre találunk, melyek fölvezetnek Mózsesig, s őt, 
mint a zsidó nép irott törvényeinek szerzőjét mutat-
ják föl. — Tekintsük e szent könyvek lánczolatát. — 
A babiloni fogság után találjuk Malachiás, Nehemiás, 
Esdrást s aParalipomenek szerzőjét; — a fogság alatt 
Jeremiás, Baruch, Ezechiel, Dániel prófétákat; —• a 
fogság előtti időkben a Királyok könyvét, Salamont 
különféle munkáival, Dávidot Zsoltáraival, a Bírák s 
Josue könyvét, mely Mózses halálánál kezdődvén, a 
pentateuchussal közvetlen érintkezésben vagyon. 

E könyvek mindegyike folytatása az előbbinek. 
Josue azonnal Mózses halálánál kezdi elbeszélését, — 
aBirák könyve Josuetől Sámuelig, a Királyok könyve 
Sámueltől a jeruzsálemi templomnak Nabuchodonozor 
általi lerontásáig vezet.— A birák, főpapok, királyok 
szakadatlanul következnek egymásra; — az egyik 
század jellemző eseményei, a következő századokban 
visszhangoznak, s egymást föltételezik. I ly szoros 
összefüggésben halad a zsidó nép irott története Cy-

rustól Mózsesig ; — s ez összefüggő történeti emlé-
keken Mózses, mint világsugár vonul keresztül, s 
ugy állíttatik elő mint szerzője a zsidó nemzet tör-
vényeinek , melyeket máig is olvasunk a pentateu-
chusban. 

Az álbölcselet, élén vezérével, Voltairral, a zsidó 
nép ez egyetemes hitét tagadja, állítván, hogy az ó 
szövetségi könyvekben sehol sem fordul elő hivat-
kozás Mózses öt könyvére. Allitását azzal akarván 
bebizonyítani, mert az emiitett öt könyv most hasz-
nált elnevezéseinek, sem a pentateuchus névnek meg-
felelő szavak, az eredeti szövegben sehol nem jön-
nek elő. 

Az igaz, hogy Mózses könyvei sem külön, sem 
együttesen mai nevezetüknek megfelelő zsidó névvel 
nem birnak. Ennek egyszerű oka az, mert ez elneve-
zések későbbiek. — Hosszú ideig „törvény," „tör-
vénykönyv," „Mózses könyve" nevezettel birtak. — 
Később, midőn könyvekre osztották a „törvényt," 
mindenik a kezdő szótól vette nevét; a jelenlegi gö-
rög elnevezéseket pedig — a tudósok véleménye 
szerént — a hetvenesek fordításában nyerék. 1). 

A zsidó nép e hitének alapossága s helyessége 
mellett erős érv az is, hogy Mózses a pentateuchusba 
félreismerhetlenül belehelé egyéni jellemét, mely 
minden egyes könyv czélja s szellemének, a szerző 
czéljávali tökéletes összhangzásban híven rajzolódik. 

Vizsgáljuk egyenként e könyveket. 
A Genesis, 11 első fejezetében szerző a teremtés 

nagyszerű képét adja. — Ez mintegy előcsarnoka s 
alapja a századokon keresztül épülendő s Krisztus-
ban teljesen bevégzendő kinyilatkoztatás-épületnek; 
második részében szétszórva találunk egyes, a szom-
széd rokon népekre vonatkozó adatokat; hanem ez 
mind mellékes dolog a könyvben. — Valódi czél, 
mely szerző szemei előtt lebegett, volt Palaestina 
elfoglalása. Folytonosan erre lelkesíti, buzditja az 
izraelitákat oly történeti elbeszélés által, mely gon-
dosan összeállitott körülményeivel csak arra volt irá-
nyozva, hogy bátorságot, lelkesedést öntsön a népbe. 
Hasonlitsuk össze Mózses czélját, s a Genesis irányát; 
nem látszik-e világosan, mennyire megfelel a könyv, 
szerző czéljának, mely nem egyéb volt, mint a zsidó 
népet az igéret földének elfoglalására vezetni? 

Az Exodus alapeszméje, a törvényhozás alap-
elveit azon nagyszerű megszabaditási tényre alapí-
tani, mely oly világosan mutatá Jehovának népe 

0 D u v o i s i n , Autor, des livres de Moyse. 1. part 
Ch. 1. — B u l l e t , Réponses critiques, torn II pag. 32, 33. 
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iránti nagy irgalmát. — Szerző elbeszéli, fölujitja emlékük-
ben az aegyptusi szenvedéseket, a tengereni csodás átmene-
tet, a pusztábani 40 éves vándorlás csodáit ; — s e dicsteljes, 
érzékeny emlékekkel szorosan összeköti húsvét ünnepét, 
a szombat-ünneplést, — a szövetség megerősítését, ünnepé-
lyes lemondást a bálványimádásról, a tíz parancsolatot s azok 
értelmezését, a Jehovát illető isteni tisztelet külső szertartá-
sait ; s mind ebből következtetik, hogy mindenkinek, ki e nagy 
csodák tanuja vagy részese volt, kötelessége az elősorolt kö-
telezettségeket szentül megtartani, s a törvényeknek föltétle-
nül engedelmeskedni. —A zsidó népnek bálványimádásra nagy 
hajlamát, a pusztábani vándorlás lázongásait ismerve: ki nem 
látja be Mózses czélja s e könyv iránya közötti szoros össze-
függést?—Hogy a népet az igaz Istentiszteletében megtartsa, 
a vett jótétemények elősorolása mellett a tiz parancsolat tör-
vényeit hangoztatja , melyek egyszersmind egymás iránti vi-
szonyaik alaptörvényei lőnek, s hogy a bálványimádás ellen 
mindég, folytonosan legyen óvszerük, ez emlékeket isteni 
tiszteletükben megtestesité, melyek évről évre fölujitanák 
emlékükben Jehova nagy irgalmát. — A Leviticus papok 
könyve, melyben a kormányzati, főleg istentiszteleti s erköl-
csi törvények rendszeresebben vágynák összegyűjtve a pa-
pok számára , mint kikre különösen volt bizva a törvények 
érvényesítése, őrzése, s hirdetése. 

A könyv előtünteti Mózses azon czélját, mely szerént 
a papi osztálynak a kormányzat minden ágában a legnagyobb 
hatalmat s befolyást akart megalapítani. 

A Numeri, a pusztában irott évkönyvek gyanánt ve-
hető. Nyomait viseli azon hosszú változó időszaknak, mely a 
vándorlás 2-ik évétől 39-ig terjed. — Nélkülözések, zúgoló-
dások , czél s határozott irány nélküli ide s tova vándorlás 
időszaka, melyet szerző, mint a közel mult képét állítja népe 
szemei elé. 

Végre a Deuteronomium, egy haldokló atya- s prófétá-
nak végső áldása gyermekei- s népére. — Mózses lelkülete 
híven tükröződik vissza az imák-, Ígéretek-, fenyegetések-, 
aggodalmak- s reményekben, melyek e könyvben váltakozva 
jönnek elő, — épen ugy, mint ez történik egy családja sor-
sáról aggódó haldokló atya kebelében. 

E könyvek s szerzőjük czéljának tökéletes összhang-
zása, mig egyrészről biztosit arról, hogy a zsidó nép hite e 
könyvek szerzőjéről, alapos, s a hagyományon kívül a köny-
vek szellemében mintegy benn rejlik ; — más részről ez érv 
hathatós bizonyítéka annak is, hogy e könyveket a leirt tör-
ténetek szemtanuja Írhatta csak 

V. 
A zsidó nép e mindenkori hite mellett, Mózses köny-

veinek hitelességét bizonyítja az is, hogy nem lehet oly idő-
pontot kimutatni, melyben valaki más csempészhette volna 
be e könyveket Mózses neve alatt. 

A fő ellenvetés e tétel ellen abban összpontosul, hogy 
e könyvek a sok harczok, szenvedések közepette elvesztek, 
s később Esdrás, — ki a fogság után egyik ujjá teremtője lőn 
a zsidó nemzetnek, gyűjtött Ö3sze néhány és szétszórva a 
nép között fönmaradt hagyományt, még érvénynyel biró 
törvényeket, s szerkeszté a pentateuchust, melynek hogy 
lehető legnagyobb tekintélyt szerezzen, Mózses neve alatt 
kezdé hirdetni s terjeszteni. 

Ez ellenvetésnek ellenállhatlan érvekre alapított czá-
folatát terjedelmesen olvashatni Bergier, Duvoisin , Huet s 
több más lángeszű védőinél a kereszténységnek ' ) ; — rövi-
den tehát csak azt jegyzem meg, hogy a zsidókat fogságuk-
ból nem Esdrás, hanem Zorobabel vezeté vissza Jeruzsá-
lembe 70 évvel Esdrás előtt, — azonnal elkezdé épittetni az 
Ur oltárát, Mózses által előirt modorban ; — a papok s 
leviták által Dávid zsoltárait énekelteté Jehova dicsőíté-
sére 3), osztályozá a papokat, hogy az isteni tiszteletnél szol-
gálatjukat a Mózses által előirt törvények szerint végezhes-
sék 4) világos bizonyságául annak, hogy mielőtt Esdrás szü-
letett, már megvoltak a zsidó népnél Mózses törvényei. 

Továbbá nem kevesbbé figyelemre méltó azon tény, 
hogy Esdrás előtt kétszáz évvel Salmanassar a fogságba 
hurczolt izraeliták helyébe a samaritánokat telepité meg, 
kik különféle csapásokkal látogattatván, okul azt vélték, 
hogy azon országnak Istenét nem tisztelik, s azért papokat 
kér tek, kik őket a zsidók Istenének tiszteletére tanitanák, 
igy reménylvén megengesztelni a zsidók Istenének haragját, 
s igy bálványaik mellett a Jehova tiszteletét is gyakorlák 5). 

Ebből kitűnik, hogy Esdrás előtt 200 évvel a zsidóknál 
voltak már papok, volt megszabott isteni tisztelet. — A sa-
maritánok halálos ellenségei levén a zsidóknak annyira, hogy 
a fogságból visszajövetel után a város s templom újjáépíté-
sét minden áron meg akarák akadályozni : nem hihető, hogy 
tőlök egy egészen újonnan szerzett isteni tiszteletet fogad-
nának el, elmellőzve a régit , melyet 200 év előtt a zsidó 
papoktól tanultak, mit pedig föl kell tenni, ha Esdrás irta 
Mózses könyveit, — mert az bizonyos, hogy a samaritánok-
nak Jehova tiszteletére vonatkozó irott könyveik tökéletesen 
egyenlők a zsidóknál nagy tiszteletben tartott Mózses köny-
veivel. 

Tudjuk továbbá, hogy Esdrás előtt körülbelől 500 
évvel a zsidó nemzetet a belviszály két részre, Juda s Izrael 
országára szaggatá. Vetélkedés, gyűlölet, folytonos egymás 
elleni harczok nem igen engedik azt hinni, hogy e két ellen-
séges nép épen egy uj törvénykönyv készítésében értsen 
egyet, vagy egyik a másiktól fogadjon el törvényeket. — 
Bizonyos pedig, hogy mindkét ország legnagyobb tisztelet-
ben tartá Mózses könyveit; e szerént azoknak a szakadás 
előtti időből származottaknak kell lenni, s Esdrás nem ir-
hatá őket. (Folyt, köv.) 

Böjti körlevelek. 

Quemadmodum porro inter praecipua, quae jucunda 
mihi acciderunt, referebam, quod maximam Cleri mei dioe-
cesani partem digne vocatione sua viderim ambulare : sic, 
ubi de ingratis ago, reticere non possum, repertos tamen 
fuisse etiam intra septa sanctuarii, qui vel non responderent 
incumbentis sibi sacri muneris partibus, vel in vitae suae 
tenore minus se probabiles exhiberent, vel plane a virtutis 

Jj B e r g i e r , Traité de la vraie Beligion, t. 5. M. 2. art. 2-
pag. 9 — 13. — D u v o i s i n , Autorité des Livres de moyre. — H u e t . 
Alnetan. Quert. libr. II. 

2) Esdrás 1-sô k. 3. f. 2. v. 
3 ) Ugyanott. 10. v. 
») Ugyanott. 6 f. 18. v. 
s ) Királyok 4-ik könyve, 17-ik fej. 2 3 - 4 1 ver. 



tramite sic deflecterent, ut asperioribus, ad praescriptum 
sacrorum canonum, subjici debuerint animadversionibus. 

Agens de ingratis temporis mei vicissitudinibus, memo-
rare possem i teratas, nec leves sane, nec periculo carentes 
meas aegritudines, quibus eodem Episcopatus mei tempore 
conflictabar. Sed vero, cum haec meam tantum personam 
concernant, iis non immorabor. 

Majoris sunt considerationis illae, quibus, toto, de 
quo mihi sermo est , tempore, Monarchia nostra , quoad 
internas aeque, ac externas correlationes suas exposita 
fu i t , actuque exposita est , politicae, ac socialis agita-
tiones. Ecquidem sic me natura sentio comparatum, ut nil 
refugiam magis, quam influere in politicarum rerum pertra-
ctiones, variaque ista partium, invicem semet impugnantium, 
studia. Sed vero pro conditione officii mei et episcopalis, et, 
quod plurium annorum decursu pariter gerendum liabui, 
Banalis Locumtenentis , hune iniluxum nullatenus potui de-
clinare, imo in medium quasi periculosorum horum fluctuum 
me vidi praecipitatum; qui quantas quamve ingratas in ani-
mo meo excitare debuerint sensationes, quantas sollicitudines 
et inquietudines ? facile quivis potest autumare, qui situs 
adjuncta, praesertim in Comitiis hungaricis, non raro in plu-
res annos protractis, expenderit. Penes purissimam sane in-
tentionem, omneque moderationis Studium, impossibile mihi 
fuit acerbas illas impetitiones, de quibus ipsa Comitiorum dia-
ria non obscurum perhibent testimonium , quaeve non raro 
insomnes mihi noctes adtulerunt , evitare. Crescebat malum 
temporis lapsu, donec tandem anno 1848-vo eum adtigisset 
apicem, ut facto revolutionarii Ministerii hungarici non modo 
proditor patriae fuerim pronunciatus, sed et maxima proven-
tuum parte privatus , bonis Episcopatus Banaticis in fiscum 
publicum redactis. Imaginari sibi quisque potest , quanti, 
quamve gravis fuerit negotii, parte ab una omni paene agen-
darum rerum nervo destitui . warte vero ab altera non tan-
tum tueri dignitatem episcopalem , sed et Seminarium, Or-
phanatrophia, beneíicum Sororum misericordiae, aliaque pia 
Inst i tuta , quae pariter praecipuam in ea rerum convulsione, 
redituum suorum portionem amiserant , a minitante interitu 
vindicare. 

Sed sedata etxam revolutionalium istorum annorum, 
gravi sane et periculosa tempestate, successerunt eventus 
alii, varie sollicitudinem nostram exercentes ; nec concitati 
eotum fluctus adusque plene sedati sunt in Imperio Austria-
co. Signanter status patriae nostrae nondum normális dici 
potest, nondum seu dissidiorum expers, seu futurorum metu 
vacuus. Quippe harmónia regnum inter et altum regimen 
needum est ita rest i tuta, ut regnicolarum desideria expleta, 
aestuantes passionum fluctus compositi dici queant. Hic sta-
tus , ingrate , fateor , agit in animum meum , qui plane mihi 
persvasum teneo, res nonnisi in iis regnis aut provinciis rite 
constitutas dici posse , in quibus Principem inter et subditos 
plena régnât sincerae fiduciae reciprocitás; quaemadmodum 
privatarum familiarum sors tune demum prospéra es t , dum 
patrem inter et filios-familias harmónia obtinet, ac mutua 
beatae pacis tranquillitas. 

Unum adhuc es t , quod, de pathematibus animi mei 
agens , silentio non possum praeterire : illum quippe cordis 
meimoerorem, quem ipsi iucussit lugubris status Ecclesiae 

Catholicae ex tot, tantisque summo ejus Capiti illatis injuriis 
et afflictionibus promanans. Hanc in rem saepius jam sermo 
mihi ad vos "fuit, Venerabiles F ra t r e s , et filii dilectissimi ; 
nec volo seu dictorum meorum repetitione seu uberiori 
eventuum, satis caeteroquin omnibus cognitorum, adumbra-
tione gravis vobis accidere. Id tantum dico, eundem, tantis 
et turpissimae vafriciei, et impiissimae violentiae ausibus 
impetitum Summum Pontißcem nostrum, juste sane excla-
mare posse cum Isaia Propheta : „Terra infecta est ab ha-
bitatoribus suis : quia transgressi sunt leges , mutaverunt 
jus, dissipaverunt foedus sempiternum." Itaque non possum 
non vos, hac quoque opportunitate hortari , imo impense 
orare, dilectissimi, ut et piis ad Patrem coelestem suspiriÍ3, 
et conquirendis, collatisve, quisque pro modulo suo , propriis 
etiam subsidiis, hanc afflictam Sancti Patris sortem alleviare 
strenue adnitamini. Officium hoc est cujusvis filii erga pa-
trem suum. Tanto vero sanctius id nobis incumbit intuitu 
Summi Pontificis nostri : quanto est indubitatius, eum his ad-
versitatibus saturari non sua, sed nostri, et Ecclesiae causa. 
Certe immortali Suae Sanctitati obstringimur gratitudine, 
quod sublimi illo suo : „Non possumus" tam praeclare tuea-
tur commissam sibi religionis, veritatis, et justitiae causam. 
Hae enim, in tanta principiorum corruptione , istud unicum 
residuum habuerunt refugium , hunc portum salutis, in quo 
aliquantulum possint conquiescere, proditurae iterum, ubi ei, 
cui venti obediunt et maria, benigne visum fueri t , modum 
ponere tam periculosae tempestati. Caeterum confidimus 
verbis Salvatoris nostri, promittentis se non derelicturum 
Ecclesiam suam in fines usque saeculorum, nec permissurum 
nos tentar i , ultra quam possimus sustinere. Et reapse, nisi 
nos omnia fallant, actu jam illucescere coeperunt miserantis 
divinae providentiae radii. Magis enim in dies magisque 
perspicere videntur, etiam a fide catholica alienae poten-
tiae : neque securitatem, et veram humani generis civilitatem 
sine fide Christiana, et principio universalis Ecclesiae posse 
subsistere, neque hanc sine libero, adeoque ab omni extera 
potentia independente summo Pontificatu, posse prosperare ; 
ac propterea postremis his temporibus se minus iniquos erga 
eandem sanctam Sedem ceperunt exliibere. 

His absolvuntur, quae de gratis et ingratis transacti 
temporis mei vicibus, vobis non tam recensenda, quam in-
nuenda existimavi; confidens, ut exordio epistolae meae aje-
bam, eo vos, Venerabiles Fratres, et filii dilectissimi, pro ve-
stro erga me affectu, benevole excepturos, imo et nonnulla 
ex iis, scholiorum instar , in propriam utilitatem vestram 
conversuros. 

Az eddig fölhozottak némileg előszóul szolgálnak; a 
szorosabban vett böjti körlevél tárgyát a jó pásztor és a lel-
kipásztor közötti hasonlatosságnak terjedelmes kifejtése ké-
pezi, melyből közöljük a 4-ik, ekkép hangzó pontot : Sedulus 
pastor ovium peculiarem exerit curam circa agnellos gregis 
sui. Solerter indagat, num sufficiente sanoque lacte nutrian-
tu r? Cavet omnimode, ne eis boreas noxain inferat , ne per 
matrem, aut alias oves comprimantur , vei suffocentur, aut 
secus quodpiam subeant periculum. Imo, ut legimus in Isaia 
cap. 4 0 : I n b r a c h i o s u o c o n g r e g a b i t a g n o s , e t 
i n s i n o s u o l e v a b i t , f e t a s i p s e p o r t a b i t . Pul-
chrum sane exemplum tenerae illius sollicitudinis, qua pa-
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stor ariimarum, parvulos gregis sui complecti debet , ceu 
spem futurae generations. Certe curator animarum, germa-
na erga íldelis suos charitate animatus, non negliget, data 
opportunitate, matres attentas reddere ad sua erga suos na-
tos officia ; praecipue autem ad instillandum teneris eorum 
cordibus salutarem Dei timorem, ad erudiendos in primis 
íidei rudimentis, piaque quotidianarum precum consvetudi-
ne. Sed et ipse, proles utriusque sexus, ut primum eae insti-
tutionis capaces luerint, in iis, quae ad Deum et morum in-
nocentiam pert inent , indefesse erudiet , missaque in corda 
parvulorum doctrinae semina frequentis exhortationis rore 
rigabit. Non pudebit eum, esse sicut parvulum in medio 
eorum, et quasi nutricem , quae fovet íilios suos. Exemplum 
sequetur Domini Jesu Salvatoris, qui tanto erga parvulos 
amore ferebatur , ut usque ad amplexus eorum bracliia sua 
mansvetus inclinaret. Recordabitur Eliae et Elisaei, qui , ut 
spiritum puero communicarent, non sunt veriti , juxta ejus 
parvitatem membra sua contrahere, os super os , manus su-
per manus, pedes super pedes coaptando apponere , quo sic 
puero se conformantes, eidem spiritum vitae infunderent. Et 
sane intolerabilis superbia est , institutionem parvulorum ad 
vilia, et quae doctum virum minus deceant occupationum ge-
nera relegare. Quin imo est hoc officii genus plane divinum, 
ac inter cuncta caetera paene nobilissimum, vel propter 
summára quae inde in religionem , Ecclesiam, ipsamque pá-
triám manat, utilitatem. Magnilice ex cathedra operari om-
ni laude dignum est ; sed quoties accidit, ut jactum semen 
cadat super petram , et natum exarescat ? Contra, parvulo-
rum corda passim terra bona sunt , et quae iis mandantur 
semina, mortua non manent; germinant facillime, e t , si 
amanter nutr iantur , in aristas excrescunt, ferentes fructum 
centuplum. Itaque bonus animarum pastor fere praecipuum 
Studium suum in parvulorum institutione reponet, nec un-
quam se feliciorem reputabit, quam dum in medio eorum, in 
Ecclesia vel schola congregatorum, constituitur. Docebit eos, 
quo licet frequentius, non alta, non sublimia, sed obvia, ca-
ptui eorum accommoda; non abscura, sed lucida, sedsaepius, 
et varie repetita ; nec dominanter , sed svaviter; nec nimis 
familiariter, sed paterne; non joculariter, sed modeste et re-
ligiose. Nec solum doctrinam et praecepta exponet, sed mo-
tiva quoque, eorum captui accommoda adducet, dictaque 
exemplis, et narrationibus, prolium animos svaviter afficien-
tibus, condiet. Sic fiet, ut eum revereantur, diligant et audire 
gestiant ; sic verba ipsius mollita super oleum , fient jacula, 
quae cordi juvenili profunde infixa manebunt in seram us-
que senectam. Taliter agens pastor animarum rare, aut nun-
quam opus liabebit civilis authoritatis assistentia, quae pro-
les vi compellat ad scholas vel catecheticas institutiones. 

Sed vero non sufficit institutioni tantum vacare pro-
lium. Debet pastor animarum omnimodam etiam sumere 
curam conservandae apud eas morum puritatis. Vigilet ita-
que indefesse super vita ipsarum ; pluribus in anno vicibus 
convocet pusillum suum gregem, et vultum ejus diligenter 
agnoscat. Confessiones parvulorum omni cum patentia au-
diat ; interroget solerter, et saepius videbit quantopore ma-
litia praevenerit aetatem, quamque necessarium sit , vix na-
tis quandoque, salutaria frena imponere. His adcurate et 
prudenter adhibitis frenis, impetus malus coërcebitur; ser-

pens adhucdum parvus efFugabitur. Sin vero assidue non 
attenderit puritati concientiae ipsorum : orientur Spinae 
in tenellis cordibus, ascendent, suffocabunt omne bonum 
semen, et persaepe tempore messis, non invenientnr in iis, 
nizi zizania, colligenda in fasciculos ad comburendum. 

A 6-ik pontban tárgyalja , mint kell a lelkipásztornak 
nyáját védeni contra fures , lupos , aliasque rapaces bestias. 
Ezek közé számitja a többi közt a rossz sajtót is, és ekkép 
szól: Fures porro et lupi sunt libri, scriptaque corruptis 
principis referta , ad sensualem amorem et libidinem con-
citantia, vel secus sana mentis judicia , cordisque puritatem 
pervertentia, quibus tristis instar diluvii, totus paene est 
mundus inundatus usque adeo, ut ad ipsas jam rusticas 
casas liaec contagio accessuin repererit. Haec inter autem 
paene perniciosissimae sunt ephemerides , inimico erga reli-
gionem et Ecclesiam spiritu animatae , aut secus periculosis 
principiis velificantes, quarum numerus in dies increscit ma-
gis, quaeve eo praecipue ingentes in mentibus imbecillium, 
et solida rerum cognitione destitutorum hominum progene • 
rant strages, quod sub variis, ad speciem insontibus, re vera 
autem superbiae, sensualitatique perquam faventibus colo-
ribus, venenum successive, et, ut ita dicam quotidianis sucti-
bus hauriendum propinent incautis. Contra hoc furum et 
luporum genus singulariter se armare, ac sine intermissione 
luctari debet pastor animarum. Quos libris aut pagellis idge-
nus delectari intellexerit, ab eorum lectione paternis et mo-
nitis, et precibus retrahere contendet ; attentionem eorum 
ad mala, quae exinde non in singillativas tantum personas, 
sed ipsam humanam societatem manant , excitando , et alia 
boni spiritus opera indicando, quae nec minori cum ingenii 
acumine, nec cum tenuiore rerum congnitione sint exarata, 
quaeve non tantum absque conscientiae laesione, sed et 
cum utilitate imo voluptate legi queant. Sed et in publicis 
ad conciones dictionibus, de tantis , e perversorum librorum, 
ephemeridumque lectione in Ecclesiam et societatem huma-
nam manantibus malis, omni opportuna occasione verba 
faciet, et quidem plena cum energia et apostolica libertate." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
E G E R , mart 16-án. Mindég nagyszerű, magasztos 

pillanat az, melyben oly emberek emlékének szentelünk egy-
egy gondolatot, kik bennünket nagyság-, dicsőség- s hit-buz-
galomban fölülmultak ; s kik holtuk után is élnek azok szi-
vében, kik nagyszerű és az utókorra kiható munkásságukban 
részesülni szerencsések. Mi a kath. egyház tagjai ily férfiak 
egész seregét szemléljük magunk előtt ; oly férfiakét, kik-
nek nevei élni fognak mindaddig, mig leend sziv, mely a 
nagyszerű példákra fölbuzdulni képes -, mig az ily férfiak ál-
dásos működéseikből kifolyó jót föl tudják kelteni a hála — 
e legszebb erény — érzetét azokban, kikre e működések ki-
hatnak. Ily férfiak emlékét megszentelni nyilván, fényes ün-
nepélylyel vagy a sziv csendében — mindég azok értékét 
mutatja föl, kik ezáltal a szivükben élő háláról tanúskodnak. 
— Az egri növ. papság, mely lelkes kormányzója alatt foly-
ton előhalad a papi magasztos pályárai készületben, egy ily 
hála ünnepet szentelt e hó 12-én a nagy nevü néhai egri 
püspök T e l e k e s s y István emlékének, kinek bőkezűségét s 
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főpásztori buzgalmát hirdeti a pap-növelde, melyet a viharok 
által rongált hazában emelni annyival szükségesebbnek látott, 
mert e viharok leginkább az üdvözítő hitet támadták meg. 
A nagy püspök, mig egy részről férfias erővel követelte vissza 
a nemzet annyi százados jogai t ; más részről, mivel az 
akkori viharok alatt a protestantismus fölemelt fővel j á r t , s 
a kath. egyház számtalan sérelmeket szenvedett tőle ; — ne-
hogy a hit védők nélkül maradjon vagy tudatlanok vévén 
kezükbe a fegyvert önmagukon vágjanak vele sebet: e pap-
képző intézetet alapitá, melyben neveltessenek azok a papi 
pályára szükséges tudományokban, kiknek föladatuk leend az 
egyházat nem csak védeni, de terjeszteni is. — A legnagyobb 
dicséretet érdemel a ft. Elöljáróság buzgalma, mely által e 
nagy férfi emlékét fölelevenitendő a növendékek szivében, 
évenként egy gyász ünnepélyt rendezni elhatározta. Harma-
dik volt az ez évben véghez ment ünnepély, mely nem any-
nyira nagyszerű pompája, mint a néma gyász által hatott a 
lélekre, mely némaság mégis oly igen a szivhez beszélt. Az 
ünnepély reggeli 10 órakor vette kezdetét a nm. érsek, szé-
kes-káptalan s több más egyházi és világi urak jelenlétében. 
Megnyitotta t. S z e k k e r Károly 4 évi hittan-liallgató gyö-
nyörű alkalmi szónoklatával, mely átjárta sziveinket, midőn a 
nagy ember iránti hála-kötelezettségről szólott, melylyel 
iránta viseltetnie kell minden növendéknek ; midőn kiemelé 
fontosságát az általa alapitott növeldének, rajzolva ellentétül 
a legrégibb időkben létező ily nevelő intézetek hiányos vol-
tát . — E beszédet, mely a legnagyobb elismeréssel találko-
zott a ngs. és ft, V e z e r l e Gáspár kis prépost ur által tel-
jes segédlet mellett végzett gyász isteni-tisztelet követte, 
mely alatt a növendékek kara négyes hangon zengette szép 
énekeit. — Egy ily ünnepély mindég kedves vissza emléke-
zési idő marad a növendékek életében. — A liosszu előké-
születi idő ala t t , melyet az intézetben el kell tölteniok : az 
ily pillanat figyelmezteti őket egyszersmind azon küzdel-
mekre, melyekkel harczolniok kell, — élő képüket szemlél-
hetve a nagy alapitóban, ki oly jól fogta föl főpásztori hiva-
tását, midőn az üldözött vallásnak egy oázist készített, bele-
plántálván a hit zsenge csemetéit, hogy egykor erős fává 
növekedjenek s meghozzák az üdvösség gyümölcseit. E har-
czok a hit- és akarat-erős embernek nem tűnnek föl bor-
zasztó alakban ; sőt vágyat keltenek a küzdelemre benne ; 
miután tudja, hogy az Ur lelke harczol vele, s meg van győ-
ződve, hogy az egyház hajója, melynek haladására kevés ere-
jét föláldozta, el nem merülhet soha bármily magas hullámok 
toluljanak is elébe ; már pedig ,,ily a plaisir d'être dans vais-
seau battu del'orage , lorsqu'on est assuré , qu'il ne périra 
point." (Pascal.) — Ha valaha , most kell a legnagyobb hul-
lámokkal küzdenie az egyház hajójának, melyek mindenfelől 
reá tolulnak ; a benne lévőknek a veszély öntudatával kell 
birniok és harczolni azon erővel, melyet a hit éleszt, a sze-
retet megedzeni szokott. Adja Isten, hogy a növendékek 
megértsék a kor kiáltó szükségletét s a hit és egyház jeles 
harczosaivá váljanak. V. 

T U R I N , febr. 6-án. Az ugy nevezett ,romai comité" 
melynek valóságos fészke máig sem tuda t ik , Romából ada-
tolt, de turini papiron, s turini betűvel nyomatott kiáltványt 
intézett a romaiakhoz, melyben megtiltja nekik farsang alatt 
a tánczot. Egy helyütt tánczolni, más helyütt nem tánczolni 

hazafiság; s nem elég hogy a családok fiaival és jövedelmé-
nek nagy részével önkényesen rendelkeznek, mivel a kormá-
nyon ők vanr^k , hanem a keblek érzelmeit is zsarnoki pa-
rancsszavuk alá akarják vetni, hogy kiki búsuljon, vagy örül-
jön a mint a factionak vezetői parancsolják. A kiadott pa-
rancsnak sanctioja mindég a gyilok, ennek éle a parancs 
szövegéből mindenki ellen vigyorog, a ki merne nem csak 
másképen cselekedni, de másképen érezni. , Romaiak, igy szól 
a kiáltvány, ki hiv meg titeket vigságra ? Egy pap, — ugyan 
az, a ki Jeremiásnak nyávogásait késziti a holnapi napra. - -
Gyalázatos a tiara és a kormánybotnak házassága." Ha a 
pápai kormány letiltaná a farsangi mulatságot, arról vádol-
nák , hogy zsarnok módjára az ártatlan népmulatságokat is 
letiltja ; most a romai kormány szabad menetet ad a nép vi-
gadozására, arról vádolják, hogy a néppel mulatozásban 
akarja elfeledtetni a zsarnokságot, melylyel elnyomja. Ro-
mában a farsangi napokban legtöbbet imádkozik a nép , s a 
nép mulatozásai egészen távol vannak más fővárosi lakók 
kihágásaitól ily napokban. A forradalmi comité zokon veszi, 
hogy a papi kormány mulatságot is engedhet; azt pedig, 
hogy a szent-atyának oldalán Palma főpapot lelövik , Rossi 
Peregrint pedig a képviselők házának lépcsőin meggyilkol-
ják, ők azt megengedik, sőt dicsérik. — Passaglia képvise-
lőnek választatott, de a képviselők háza a választást meg-
semmisítet te,*^ Károlyt, mivel tanár, tehát kormány-hivatal-
nok, a képviseletre képtelennek nyilatkoztatta. A képviselők 
közt van 13 pap, kik közül kettő Ercole Pá] , s Ugdulena 
György szakált és bajuszt , a szabadságnak elengedhetetlen 
jelét, viselnek. Sirtori, önkénytes tábornok Garibaldi seregé-
ben , képviselő, és heves szónok. — Caccia püspöknél febr. 
5-én öt órai házmotozást tett a csendőrség. Fegyveres nép 
állta körül a papnöveldét, a püspök ajtait, s minden szobáit. 
Emlité ugyan is a püspök, hogy a kormány által kinevezett, 
és betolt három kanonokra a cánonok szigorú értelmében 
fog el járni. Azt hitték , hogy Romából valami irat érkezett 
hozzá, ezt keresték, hogy e miatt tömlöczre vethessék, mivel 
nem láttamozott romai rendeletet mert elfogadni. — Calvi, 
székesegyházi prépost, 300 pap által aláirt föliratot nyújtott át 
Pisanellinek, megköszönvén, hogy Caccia püspök ellen oly 
erélyesen föllép, s buzditván, hogy a három kanonokra nézve 
ne engedjen. — A kolostorok és zárdák pusztítása nagyban 
megy. Mult dec. 28-án Foggiában a Clarissák zárdája ; s.-Se-
verinoban a benczések háza jan. 10-én; Girgentiben jan. 10-
én a sz.-ferencziek zárdája; Castellamare-del-Golfoban, a 
trapani tartományban, jan. 17-én a sz.-keresztesek háza; 
ugyanott, s ugyan akkor a Szűz Mária ovodája, és kapuczi-
nusok zárdája; Florenczben jan. 17-én a camalduliak zárdá-
j a ; Giojosában , a messinai tartományban, jan. 27-én nerei 
sz. Fülöp háza ; Spaccafornoban jan. 27-én a kapuczinusok 
zárdája katonai czélokra lefoglaltatott. Folyó év végén való-
színűleg egy szerzetes ház sem fog maradni. 

f ? 

*) Legújabb tudósítás szerént megerősíttetett. 
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IRODALOM. 
„DAS REICH GOTTES IN DER G R Ö S Z ^ DER SEN-

DUNG UND DEM ZERFALL DER WELTHERR-
SCHAFTEN." (Folyt.) 

Elhagyva azon részt, melyben az uralkodók egymásra 
következését és változását a vallás szempontjából tárgyalja, 
fölemiitjük azon szakaszt, melyben tüzetesen szól arról, hogy 
a világ és a birodalmak Krisztus végett teremtettek ; hol te-
hát azon álláspontot tűzi ki , melyből egész müvén keresztül 
a századok eseményeit szemléli. Isten nem alapitá a biro-
dalmakat azért, hogy csak azon aranyport halmozzák föl, 
melyet államkincsnek szoktunk nevezni ; sem azért , hogy 
egyedül az anyagi jóllét előnyeire tegyenek szert ; még ke-
vesbbé, hogy hóditások által hirre, dicsőségre emelkedjenek, 
mindez Istenhez méltatlan czél volna, és minden ily föltevés-
ben az emberiség lenne önmagának központja is. Isten bi-
zonyára a legtökéletesebb minden működő végokok közt, és 
igy valamint a teremtésnek, ugy a birodalmaknak is végczé-
lul saját dicsőségét tűzte ki, mert ha inkább akarta volna 
teremtményének mint önmagának dicsőségét előmozdítani, a 
teremtményt önmaga fölé emelte volna, mi végtelen bölcse-
ségével ellenkeznék. Ámde mi az Atyának dicsősége, ha azt 
a Fiu megtestesülvén nem nyilatkoztatja ki az emberiségnek ? 
Az Atyának dicsőségét sz. Tamás szerént is , végtelen töké-
lyeinek megismerése teszi, ezen végtelen tökélyek pedig se-
hol és semmi által sem nyilvánulhatnak szebben, magaszto-
sabban , mint egyszülött fiának megváltói működésében, me-
lyért esengett az ó kor , és melyben üdvözül, méltóságának 
tetőpontját éri el a keresztény emberiség, erre tehát közre-
működni neki is legfőbb czélja. Erkölcsi végczélja levén min-
dennek , mely csak Jézus által elérhető, Jézus is kezdete és 
vége mindeneknek, kinek örökségül adott Isten minden nem-
zeteket, melyek Krisztus felé gravitáltak az ó, gravitálnak az 
ujabb korban. A történelem tehát nagyszerű dráma, melynek 
hőse Krisztus Jézus, és melynek végkifejlődése az egyház 
győzelme ezernyi harczok után. A keresztényre nézve a meg-
testesült Istennek megjelenése az emberi nem évkönyveinek 
tetőpontja, és azért a történelmet két nagy szakaszra osztja, 
tudnillik : Krisztus előtti- és Krisztus utánnira. Ha a keresz-
tény a szent hegyen a kereszt tövénél állva innen tekinti át 
az emberi nem történetét, ennek minden titokszerüsége el-
tűnik szemei előtt. Átpillantja az évezredeket, melyek a te-
remtést a Megváltó születésétől elválasztják, és tisztán áll 
előtte, hogy a népek vajúdásai, emelkedése és enyészete az 
Istenemberre és küldöttjeire nézve előkészitő utak voltak. 
Ha pedig szemeit azon századokra szegzi, melyek ezen Isten-
ember halálát követték, látja, hogy minden az egyházért és 
annak hiveiért történik, mert a jó szintúgy mint a balsors az 
ő javára válnak , és az egyház győz a küzdelemben szintúgy 
mint a dicsőségben ; és igy a kereszténynél az ő történelmének 
bölcseszete hitében fekszik. Ezen alapeszmét szerző nem mu-
tatja be saját találmánya gyanánt, hanem mint olyant tün-
teti föl, melyet minden keresztény századok hirdettek Szent 
Pál apostol ezt hirdeté különösen a Kolos, irt levelének I. r. 16 

versében; ezt mondá ki sz Jeromos, ezt Origenes, ugyanezt 
sz. Ágoston az „Isten városáról" czimzett müvének 5 köt. 11. 
fejezetében. E nagy nevekhez sorozza még Schlegel bölcsész, 
Ravignan és Lacordaire hitszónokok vallomásait. (Folyt, 
következik.) /ft. 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 24-én. J a n i k o v i c s Alajos, hatvani 

prépost ur szives levén látogatásával bennünket megörven-
deztetni, könyes szemekkel mondá, hogy af . h. 17-én elhunyt 
G á s p a r i k Kazinér váczi nagyprépost temetéséről jön. E 
gyász eseményről bővebben jövőre. 

— A K. N. kimutatását közli a Szent-László-Társulat 
által hármas czélja körében 1863-ki mart. 5-ig fölajánlott 
és teljesített segélyzéseknek. E szerént I. a keleti katholiku-
sok segélyzésére adatott 5750 fr és 94 db. arany; II. hazai 
czélok- és intézetekre 5159 fr. 42 kr ; III. A kath. világegy-
ház köz-sziikségei fedezésére 4655 fr. 58 db. arany, 1 félko-
ron., és 1000 frank Legnagyobb összegekkel az angol kisasz-
szonyok bukuresti intézete ; a jezus-társaságbeliek libanon-
hegyi növeldéje, bolgárországi missio, a pestlipótvárosi tem-
plom és ő szentsége segélyeztetett. Legyen áldás minden 
filléren. ! 

— A csehországi országgyűlés martius 10-ki ülésében 
azon folyamodványt, mely az iskolának az egyháztól való el-
választását kérelmezte, végkép mellőzendőnek határozta 
mint oly ügyet, mely nem tartozik az országgyűlés illeté-
kességéhez. 

— A szerzetes rendek és vallási társulatok általános 
statistikája szerént van : sz. Ferencz rendének 50.000 tagja ; 
iskolatestvér vau 16,000 ; jezsuita 8000; betegápoló-társulat 
6000 ; benediktinus 5000 ; dominikánus 4000 ; augustinianus 
4000; karmelita 4000; czisztercziták a trappistákkal együtt 
4000; szerzetes kanonok 2000; lazarista 2000; antonianus 
2000; kegyesrendü 2000; redemtorista 1500; basilianus, 
theatinus, remete-congregatiókban 1000; a többi testvérüle-
tek tagjai 1000-en alul vannak. — A nőszerzetek 190,000 
tagot számlálnak, mely összegből magára Európára 162,000 
esik. Az európai országok közt Francziaország az Istennek 
szentelt szüzek hona, minthogy Dupanloup püspök számitá-
sa szerént 100,000-re mennek ; ezt követi Olaszország 
30,000-rel; ak i s Belgium 10-000-rel; Németországban van 
8000 ; Spanyolhonban mintegy 7000 ; Angolországban 4000 ; 
Schweizban 13,040; Magyar- és Lengyelországban egyen-
ként 1000 zárda-nő, van; Amerikában 10,000 , Dél-amerika 
szintannyit számit Ázsiában 4000 ; Afr ika-és Australiában 
1000. Általában férfi szerzetes van 105,560; nő szerzetes 
190,000, összesen 295,560. 

— A világi clerust tekintve Olaszországban 269 lélekre 
esik 1 áldozár; Spanyolországban 701, Francziaországban 
708, Németországban 917, Angol országban 2417, Belgiumban 
1013 lélekre 1 áldozár. 

— A karmelita-rendnek Londonban is van egy hospi-
tiumja. Az 5 szerzetes még kibérelt házban lakik ugyan, de 
működésűket már karácsonykor ünnepélyesen megkezdették. 
Wiseman bibornok igen kegyes irányukban. 

— A kölni lapok jegyzékét közlik azon adományoknak, 
melyek eddig a kath. egyetem alapitására részént megajánl-
ta t tak, részént le is fizettettek. Az összeg eddig 19,958 
tallérra rug. 

— Ő szentsége a mexikói egyháznak uj szervezetet ad. 
A mexikói főmegye három uj megyére fog osztatni ; a mi-
xoacani püspökség érsekségre emeltetik ; a pueblai megye 
3, guadalaxarai 2 megyére osztatik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten , 1863. 
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TARTALOM : Vallás-bölcsészeti tanulmányok. — Pécsi 
nyilt levél. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek 

Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Mózses a pentateuchus szerzője. 

(Folytatás.) 

Ki hiheti azt, hogy a zsidó nép egészen Esdrásig 
minden rendszerezett isteni tisztelet s törvények nél-
kül élt , vagy azokat a fogságban annyira elfeledé, 
hogy csak szétszórva szájhagyományként maradtak 
volna egyes töredékei a hajdani vallási s polgári tör-
vényeknek? — A fogságból kiszabadultak között 
sokan még látták a régi templomot, ismerték az ab-
ban gyakorlott isteni tiszteletet, az erre s egyéb vi-
szonyokra vonatkozó törvényeket , őseik történetét, 
származásukat. Hogyan mondhatá tehát Esdrás, vagy 
bárki más későbbi korban: ime itt vagyon atyáitok 
s törvényhozótok története, — ez az isteni tisztelet s 
kormányzat törvénykönyve, melyet Mózses hátra-
hagyot t , s melyet prófétáitok korról korra idéztek, 
melyet papjaitok, atyáitok s önmagatok is olvastatok 
egész mostanáig? *) Hogyan eszközlé mind a zsidó-
gyülölő samaritánok-, mind az elszakadt testvérnép-
nél, hogy ez egyetlen pontban félretéve gyűlöletü-
ket, haragjukat, egy egészen újonnan koholt, férczeit 
törvénykönyvet fogadjanak el Mózses hiteles tör-
vénye gyanánt , félredobva az akkorig hiven , meg-
másitatlanul őrzött eredeti törvénykönyvet? — Va-
lóban : „ha nem Mózses a zsidó nép első törvényho-
zója, ha nem ő irta a pentateuchust, vagy ha az ere-
deti szöveg lényeges változásokon ment keresztül, 
akkor szükségképen egy oly időszakot kell föltéte-
lezni, midőn a zsidó nép egészen elfeledte, kinek kö-
szönheti törvényeit , melyek voltak vallási s polgári 
intézvényeik, erkölcseik, szokásaik;— föl kell tenni, 
hogy e nép elvesztve emlékezetét, eszméit, erkölcsi 
életét egy pillanat alatt absolut tudatlanságba sü-
lyedt ; — s hogy a képtelenség tökéletes legyen, föl 
kell tennünk, hogy ugyanazon nemzet, mely ezen az 

esztelenségnél is rosszabb állapotban nem lett volna 
képes nyolcz napig megmaradni, — hirtelen vissza-
nyeri mind, mit elveszített, emlékezetét, értelmét, 
csak azért, hogy engedelmeskedjék egy ujonan ko-
holt törvénynek, melyet régi hitelesnek hisz, s mély 
tiszteletben tartson, gondosan nemzedékről nemze-
dékre őrizzen egy hamis tradit iót , melyet igaznak 
képzel." 

Végre , ha Esdrás, vagy bárki más irta későbbi 
korban a pentateuchust, az illetőnek nem csak ezt, 
de minden, az ő koráig irott szent könyveket is neki 
kellett összeférczelni. — Oly állítás, melynek képte-
lenségéről maga a szent könyvek irályának utánoz-
hatlan külön félesége is eléggé meggyőz. — Azonban 
érdekes s tanulságos a nagy franczia püspök, Bossuet-
riek ide vonatkozó bizonyítéka : „Ha e szent törvényt 
elfeledék, — a zsidók — hogy Esdrás azt kénye-
kedve szerént férczelheté ú j r a ; akkor nemcsak e 
könyvet kellett újra írnia, hanem az uj s régi prófé-
tákat egyszersmind, vagy is azokat, kik a fogság 
előtt s alatt írtak, — azokat, kiket a nép látott irni, 
vagy kiknek emlékét hiven őrzé; — s nem csak a 
prófétákat , de Salamon könyveit , Dávid zsoltárait, s 
mind a történeti könyveket is, mert az összes törté-
neti részben alig vagyon egy oly jelentékeny tény, 

') D u v o i s i n , Autorite des Livres de Moise. — 1. 
part c. V. 

' ) ,,Si Moise n'est pas leur législateur, si le Pentateu-
que n'a pas été composé par lei, ou s'il a subi des altérations 
essentielles, il faut nécesseraiment supposer où la nation 
iuive oublie soudain à qui elle doit ses institutions, et quel-
les sont ces institutions, ce qu'elle est et ce qu'elle a été, 
ses usages religieux et civils, ses coutumes , ses habitudes ; 
il finit supposer que ce nation perdant tout á coup ses sou-
venirs, ses idées, sa vie morale, tombe tout entière, et au 
même moment, dans l'idiotisme absolu. — Et pour que rien 
ne manque à l'absurdité d'une pareille hypothèse, il faut 
supposer encore que cette même nation, qui n'aurait pu sub-
sister huit jours en cet état audessous d e l à démence, ré-
couvre aussi promtement qu'elle les avait perdus, le sens 
et la mémoire, pour vivre sous des nouvelles lois qu'elle 
croit anciennes , et pour conserver a jamais avec une véné-
ration profonde une fausse tradition qu'elle croit vraie." — 
(Lamennais, Essai sur 1. Indifference, t. III. ch. 12. pag. 
294. de L'Ecriture sainte.) 
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s minden többi könyvekben egyetlen oly fejezet, 
mely különválasztva Mózsestől— melyet mi birunk — 
csak egy perczig is megállhat. — E könyvekben min-
den Mózsesről beszél, minden rajta alapszik; — s ez 
nem is lehet másként, mert Mózses s törvénye, a tör-
ténet, melyet irt, a zsidó népnél valódi alapja volt a 
nyilvános s magán-életnek. — Valóban bámulatos s 
szokatlanul merész vállalat lett volna Esdrástól, Mó-
zsessel azon egy időben annyi különféle jellemű s 
irályu egyéneket beszéltetni, mindeniket saját mo-
dorában s jellemével egyezően;— és elhitetni egy 
néppel, hogy ezek azon régi könyvek, melyeket min-
dég tiszteletben tartot t , s az u jak , melyek szemei 
előtt Írattak ; —- mintha e nép soha semmit nem hal-
lott volna beszélni múltjáról, s a jelen és mult idők 
ismeretét egyszerre elveszitette volna. Ily csodákat 
kell hinnünk, ha Esdrást akarjuk Mózses könyvei-
nek szerzőjeül elfogadni." 1) 

A felhozott érvek mig egyrészről kimutatják 
azt, hogy a kérdéses könyveket senki más s igy Es-
drás sem írhatta későbbi korban, — más részről bi-
zonyítékai annak, hogy e könyvek eredeti szövege, 
a különféle egymással ellenségeskedő népek ellenőr-
ködésében hitelességük, megmásithatlanságuk hatal-
mas garantiáját birják. 

VII. 
A pentateuchus hitelességének egyik biztositéka 

továbbá az is, hogy a benne leirt erkölcsök, szoká-
sok, hely viszonyok s egyének jellemrajza azon ős-
kort tükrözik vissza, melyben írottaknak mondatnak, 
és semmi olyast nem tartalmaz, mely későbbi kort 
árulna el. 

A mi Mózses könyveinek ősrégiségét illeti1, az 
bizonyos, hogy egy nemzet sem bir múltjának oly 
ősrégi nagyszerű történetével, mint a zsidó nép a 
pentateuchusban. 

A görögök története csak az első olympiádig, 
775. év. K. e. terjed 2), — Herodot Artaxerxes alatt 
500 évvel K. e. élt; Sanchoniaton három századdal 
későbbi Mózsesnél, — Manethon, Magasthén, némely 
tudósok véleménye szerént Ptolomaeus Philadelphus 
korában, körülbelül 242 évvel K. e. — Bérose Nagy 
Sándor korában irt,3) a mi a chaldaeusok, egyptusok, 
indiaiak, chinaiak mesés régiségét illeti, a legjele-

B o s s u e t , Discours sur l'hist, univ. II. part ch. 
XXVIII. 

*) E u s e b i u s , Praeparatio Evangelica. Lib X. cap. X. 
3) C u v i e r , Discours sur les revol. de la surface d. 

globe, p. 169. L a m e n n a i s Essais sur l'Indiff III. K. 
288. lap. 

sebb tudósok kimutatták annak alaptalanságát. ') Az 
indusok „Maha-Barata"-ja, az úgynevezett nagy tör-
ténet nem egyéb mint költemény: „Pouranas"-uk 
pusztán legendákból áll. Ma már ki van mutatva, 
hogy az úgynevezett „Suria Siddhanta, melyet leg-
régibb csillagászati könyvnek tartanak, s melyet két 
millió évesnek állitanak, legfölebb 750 év előtt szer-
kesztetett. 2) Az ismeretes legrégibb könyv a chi-
naiak „C h o u - K i n g"-je a chinai birodalom történe-
tét bizonyos Y a o nevü királylyal kezdi, ez pedig 
némely tudósok szerint 4163. — mások szerint 
3943. évvel élt a jelenkortól számítva. 3) 

Ez idézetekből látszik : „hogy csak egyetlen-
egy nép őrzötte meg történeti évkönyveit Cyrus 
előtti korból, s ez a zsidó nép. — Nem lehet semmi-
képen kétkednünk, hogy ez a legrégibb irat , melyet 
nyugati földrészünk bir." 4) 

A pentateuchus, ez ősrégiségének megfelel tö-
kéletesen irálya, minden tényei s elbeszélései. — 
Vizsgálja bárki a legélesebb kritikával, tanulmá-
nyozza az erkölcsöket, szokásokat, személyek jelle-
mét; s ha nem elfogult, meg kell vallania, hogy 
mindezek régi ősidőkről tanúskodnak. 

Tekintsük a családi életet szokásai- s erkölcsei-
ben. — A patriarchák, gazdagok s függetlenek mint 
bármely király, népes családjaikkal utaznak, legel-
tetik nyájaikat; vendégeiknek önmaguk szolgálnak, 
önmaguk készítik eledelüket; a gyermekek osztják 
szüleikkel a munkát. — Rebeka messziről jön vizért, 
melyet vállain emel haza, Ráchel, s Jethro leányai 
atyjuk nyáját legeltetik; Sára sajátkezüleg süti a 
kenyeret, s Ábrahám maga siet kiválasztani a juhot, 

' ) G o g u e t , origine des lois , des a r t s , des scientes, 
et. 1778., — F r é r e t, Chronologie chinoise, t. XI. XII. XIII. 
des oeuvres complètes. — B e n n e t t i , Chronologia critica 
hist. prof, et sacrae in torn VI. tributa. — B a i l l y , Histoire 
de l'astronomie ancienne et. 

2) C u v i e r , Recherches sur les ossementes fossiles. 
Discours préliminaire. ,,Le Macha-Barata des Indiens, ou 
prétendue grande histoire , n'est qu'un poëme : leurs Poura-
nas ne sont que des légendes, etc. — Il est prouvé aujourd-
hui que leur Suria Siddhanda, qu'ils regardent comme, leur 
plus ancien traité scientifique d'astronomie, et qu'ils préten-
dent révélé depuis plus de deux millions d'années, ne peut 
avoir été compose, que depuis environs 750 ans." 

3) C u v i e r Discours sur les revol. de la surs. d. globe. 
„Un seul peuple nous a conservé des annales écrites 

en prose avant l'époque Cyrus, c'est le peuple J u i f . . . on 
ne peut aucunement douter que ce ne soit l'écrit le plus an-
ciens, dont notre occident soit en possession." C u v i e r , — 
Discours s. 1. revol. 
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melylyel vendégeinek akar szolgálni ') ; nem ad bort 
inni, mert ez akkor még ismeretlen volt a zsidóknál, 
hanem tejjel kinálja meg őket, mint pásztorhoz illik. 
Ellenben Izsák, Ábrahám gazdag örököse, az elpuhult 
chánaniak elveit utánozva már bort iszik. Nem elé-
gedve meg- a pásztorkodással, G-érar királytól földet 
bérel ki. Jákob alatt ismét hanyatlik a fóldmivelés, 
s általában a mivelődés, inert elhagyva Palaestinát 
Mezopotámiában tölt 20 évet mint pásztor, s a szom-
széd népek nincsenek reá semmi befolyással. — Ha 
tekintjük a kereskedést, Ábrahám korában még csak 
gabonacsere-viszony sem állott föl Egyptus s Cha-
naan között, s hogy az éhhaláltól menekedjék, maga 
is kénytelen volt a Nil us partjaira vándorolni. —• Já-
kob idejében már találunk a kereskedés némi nyo-
maira; ugyanis Arábiából az ismaelita kereskedők 
Egyptomba különféle áruczikkeket visznek, s rab-
szolgákat is vásárolnak, stb. stb. 

Tekintve az államéletet, látjuk, hogy az ősidők-
ben nagyravágyás, hóditás, békekötések stb. nem 
igen terjeszték ki az államok határait; minden kis 
városnak megvolt saját királyja , s a háborúk oka 
gyakran egy kút volt; s ime Ábrahám 300 szolgája 
élén megyen 4 király ellen, s azokat tönkre teszi, 
stb. stb. 

Tekintve a szokásokat, profán irók után tudjuk, 
hogy az emberiség őskorában, midőn az irás még 
nem igen volt ismeretes, az események emlékezete 
durva, de jelentékeny emlékek által tartatott föl. In-
nét vagyon az ősnépek azon szokása, hogy oltárokat 
emeltek, köveket szenteltek meg, a mult eseményeit 
tartalmazó énekeket csináltak, — symbolicus neve-
ket adtak oly helyeknek, melyekkel, — s oly gyer-
mekeknek, kiknek születésével jelentékeny esemé-
nyek emlékei valának összekötve. 2) Es ime Ábra-
hám oltárt emel azon a helyen, hol Isten megjelent 
neki; Jákob megszenteli a követ, melyen nyugodott, 
Gralaadnak nevezi azon kőhalmazt, mely Lábánnali 
szerződésének bizonysága; — Rachel sírja, Bersabé 
kútja s mindazon kutak , melyeket Isaák emlit, em-
lékek voltak. 3) 

Több ily kicsiségnek látszó dolgokat sorolhat-
nék elő, melyek a pentateuchus ősrégisége mellett 
erős bizonyítékok; mert ha figyelmünket a jelenlegi 

D u v o i s i n , Autorité des Livres de Moise, I part. 
III. chap. 

2) G o g u e t , origine des lois e t , I. part. liv. II. ch. 
VI. t. i. p. 362. 

F l a u y, Moeurs der Israelites. 

civilisátiónak az érintett viszonyokrai hatásáról, az 
emberi mivelődés történetén fokonként visszavisz-
szük azon pontig, hol az emberi-nemet bölcsőjénél 
találjuk: minden józan gondolkodó mintegy termé-
szetünkben fogja találni bizonyítékát annak , hogy a 
családi, állami viszonyok s egyéb szokásoknak a pen-
tateuchusban rajzolt állapota, az emberi-nem legré-
gibb, ugy szólván gyermekkorát félreismerhetlenül 
tanúsítja, s hogy a szerzőnek , ki a civilisatió fokon-
kénti fejlődését oly pontosan jelöli: szükségképen 
azon korban kellett élnie, melyet leir, mert későbbi 
időkben oly szabatosan kisérni a mivelődés minden 
egyes, aprólékos mozzanatát, lehetetlen; főleg te-
kintve azt, hogy azon korban a történetirónak nem 
állott szolgálatára az egyes népek mivelődési törté-
netére vonatkozó kutforrások egész halmaza mint 
jelenleg. 

Bizonyos levén az elmondottak szerént, hogy a 
zsidó nép minden időben Mózsest hitte a pentateu-
chus szerzőjeül, hogy nem lehet oly időpontot kimu-
tatni, melyben más valaki későbbi korban csempészte 
volna be saját müvét Mózses neve alatt ; hogy végre 
a pentateuchus irálya, benne leirt erkölcsök, szoká-
sok, egyének jellemrajza, mind azon őskort tükrözik 
vissza, melyben Írottnak állíttatik: e három tételből, 
mint a hitelességnek általam fölállított elveiből te-
hát azon következtetést vonom, hogy: Mózses a pen-
tateuchus szerzője. Andrássy Kálmán. 

Pécsi nyílt levél. 

Kedves barátom ! Mi szeretjük az egyetértést mind-
azon ügyekre nézve is, melyek a dogmák határain tul esnek ; 
óhajt juk, hogy a benső vallásos meggyőződés korlátlan tisz-
telet tárgya maradjon minden körülmény közt — és hogy 
keresztény szeretet fűzze még azokat is össze, kik vélemény-
ben, akár vallási, akár politikai credóban egymástól külön-
böznek. 

A magán-élet terén, szenvedély, érdek, tudatlanság 
és nyers indulat, nem tartva a keresztény műveltség nyilvá-
nos Ítéletétől, sokszor igen prosai alakban küzdhetnek meg 
egymással a nélkül, hogy fölemlitést érdemlenének — nem 
is tartjuk helyesnek minden szobai összekoczczanást, piszko-
lódást a nyilvánosság terére hurczolni, — de ha egy — val-
láserkölcsi érdekeket képviselő lapban látjuk a felekezeti 
gyűlöletet aljas piszkolódás és otromba megtámadás által 
képviseltetni, — már akkor hallgatni annyit tenne, mint a 
megsértett műveltség és türelem törvényeit gyáván elárulni. 
Valamint a politikai pártok, ugy a vallási felekezetek között 
is léteznek bizonyos korlátok, melyeknek tiszteletben tartása 
mindkét felet egyaránt érdekli és kötelezi. 

A prot. „Házi Kincstár", mint lapod 20-ik számában 
jelentéd, ezen törvényeket és korlátokat sérté meg, azért hall-
gatnunk nem szabad. Szólnunk kell protestáns rokonaink 
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iránti tiszteletből, nehogy az ilyen műveltséget, erkölcsi el-
veket , katholicismust, személyeket gorombán megtámadó 
szellem uralomra vergődjék, és azon véleménynek adjon he-
lyet , mintha az a protestantismus kifolyása lenne. — Ismét-
lem röviden magát a tényt : 

„Baksay Sándor a prot. „Házi Kincstárban" egy nép-
mondát közöl ezen czim alatt: „Szentkirályi Ka ta" , a mely-
ben Zsigmond királynak siklósi fogságát fölemlitve, azt ál-
litja , hogy a püspök, mint fölügyelő látván, miszerént a ki-
rály egy menyecskével bizalmasan beszélget, a király lelkét 
a kárhozattól megmentendő a tőle tehető gyorsasággal sie-
tet t le a bástyáról, erősen dohogva valamit az illemről és 
önuralomról, s több ezekhez hasonló üres fogalmakról, mik-
nek termesztésével ostoba pécsi professorok lopják az időt 
és országot." 

Ha e közleményre csak futó pillantást vet is valaki, oly 
nyomorultnak tűnik az föl minden gondolkozó előtt, hogy mi-
dőn a lelki szegénység mia t t , mely azt átlengi, szánalmat 
érez keblében ; a sértegetni akaró malitia és utczai goromba-
ság miatt egyedül megvető indignatióra lehet hajlandó. 

Valamint te, ugy mi sem találhatjuk föl e közleményben 
akár a t á rgy , akár a személyek közötti összeíűggést, nem is 
más lesz annak czélja , — jól jegyzéd meg, — mint türelmi 
rúgás, melylyel egyetemben kath. főpapot, minket pécsi pro-
fessorokat, az illem- és önuralomról a katholikusok által val-
lott elveket megrugdalta. 

Mi valóban soha sem hittük volna, azért mégis botrán-
koztunk ra j t a , hogy az erkölcsi műveltséget czélzó lap , mi-
lyennek a „Házi Kincstárnak" kellene lenni, ily szellem-sze-
gény, durvaságban párat lan, vallási türelmetlenséget eláruló 
közleményt hasábjaiba fölvehet. Ily kincscsel akarja-e gaz-
dagítani a „Házi Kincstár" protestáns olvasói háza szenté-
lyét ? Valóban ily kincset illetőleg az apostol ama szavai ön-
kénytelenül is eszünkbe jutnak : pecunia tua tecum sit in 
perditionem. Ily kincsen alig lehet mást venni, mint vallás 
felekezeti gyűlöletet egy részről, más részről pedig ingerült 
boszonkodást oly irkászok ellenében, kik tiszteletreméltó esz-
méket valóban pórias gorombasággal sértegetnek. A „Házi 
Kincstár" nézetünk szerént még protestáns értelmesb olva-
sói előtt sem neveli ily közlemények által tiszteletét. Sokkal 
méltányosabbak vagyunk a protestáns műveltség irányában, 
mintsem hogy ezt föltehetnők , minket katholikusokat pedig 
csak elkeserít. 

Mit akar Baksay Sándor népmondája által tüzetesen 
elérni? nem tud juk , — talán maga sem tudja : de különös 
szinben tűnik föl előttünk, midőn egy kath. főpásztort nevet-
ségessé akar tenni , — midőn az illemet és önuralmat üres 
fogalmaknak nevezi, — midőn a pécsi professorokat ostobák-
nak titulálja. 

Mi pécsi professorok Baksay Sándort nem ismerjük, azért 
nem is tudjuk , hogyan tettünk szert ezen megtiszteltetésre ? 
Különben ha bennünket azért nevez ostobáknak, mert az ille-
met és önuralmat ajánljuk, miket ő üres fogalmaknak nevez, 
provocálva érezzük magunkat, hogy az ostoba „epithetont", ne-
hogy meggyőződése ellen vétkezzünk, neki visszaadjuk ; mi-
után mégis mi az illemet és önuralmat tiszteljük , azért Bak-
saynak a rajtunk elkövetett gorombaságot szivből megbocsát-
juk. Azon öntudatban pedig vigasztalást találunk, hogy Bak -

say Sándor nincs a protestáns intelligentia sorában , s csak 
is ugy jutott a Kincstárba , mint Saul a próféták, vagy mint 
befestett holló a galambok közé. Nyilt levelünk által is inkább 
a „Házi Kincstár" szerkesztőjét akaránk figyelmeztetni, ki-
ről a közönség föl szokta tenni , hogy valami általánosabb 
szellemet képvisel, pedig ily szellem ellen, ugy hiszszük, vala-
mint a katholikus, ugy a protestáns lelkismeret is határozot-
tan tiltakozik, — kell — hogy tiltakozzék. 

Maga Baksay Sándor ezen, a nyilvánosság elé bocsátott 
czikk után is, ugy hiszszük, obscurus ember marad a prote-
stáns irodalomban, de mint goromba az egész magyar közön-
ség előtt ismeretes leend. *) Ezeket szükségesnek tartá meg-
mondani egy pécsi professor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. apóst. Kölsége f. é. mart. 8-rót kelt legfelsőbb elhatáro-

zásával az egri székes-főkáptalannál a fokozatos előléptetést, és pedig 
M a r i á s s y Gábor éneklőkanonoknak olvasókanonokká ; D a 11 i e 1 i k 
János cz. püspök- és őrkanonoknak éneklőkanonokká ; N é m e t h Mi-
hály székesfóegyházi főesperesnek őrkanonokká ; S t i p u l a József 
kanonoknak és pankotai főesperesnek székes-főeg.yházi főesperessé, 
végre L e n g y e l Miklós kanonoknak pankotai főesperessé előlépteté-
sét legkegyelmesebben helybenhagyni , és az ez állal megüresedett 
utolsó kanonoki állomásra S t u m m e r (Ipolyi) Arnold török-szent-
miklósi plébánost legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

P E S T , mart. 21-én. A Roma-ellenes lapok folytonosan 
becsmérlik a szent-atya kormányát, és magasztalják a forra-
dalmi kormány tetteit. A ,Fr. Kz.' röviden egybehasonlitja a 
pápának mint világi fejedelemnek alattvalói javára 1850-től 
tet t intézkedéseit elleneinek e tekintetbeni eljárásával; az 
igen tanulságos összeállítást a következőkben közöljük : 1) 
Fölemlítendő mindenekelőtt az 1850-ki sept. 10-ről kelt edi-
ctum, mely 6 ministerséget állított föl és szervezett , vala-
mint az állam-tanácsot is megalapította ; továbbá az ugyan-
azon évi oct. 28-án létesített consulta a pénzügyre nézve. A 
törvényhozó acták bámulatot gerjesztettek Európában , sőt a 
köztársasági gyülekezetnek tetszését is kiérdemelték Paris-
ban. S valljon mit tettek IX. Pius ellenei ? Azt mondták mit 
Gruerazzi a .Diritto' nov. 13-ki számában : Nekünk „most 
kell mindent szétbontanunk, hogy ismét összeilleszthes-
sük ;" és csakugyan sokat szétbontottak, de semmit sem lé-
tesítettek. „A szabadelvű monarchiai nagy párt Babel-lé 
le t t , mondá Alíieri képviselő a ,Discussione"-ban nov. 6-án; 
egy valaki pedig a ,Grazette del Popolo' lapban nov. 14-én a 
következő szavakkal zárta be czikkét : „A bábeli zavar ná-
lunk valóban oly nagy , hogy el sem mondhatom, mi minden 
történt eddig" — 2 ) IX Pius 1850-ki nov. 22- és 24-ről 
kelt törvény által a tartományok kormányzását és a muni-
cipiumokat oly szabadelvű alapon szervezte , hogy igen ke-
vés európai állam dicsekedhetik hasonlóval; 1851-ki jan. 
25-én kiadott különös törvény nyel pedig Roma polgári kép-
viseletét az örök városhoz méltó módon rendezte ; ezen eljá-
rásért dicséretet aratott Raynevaltól, Francziaországnak a 

') Igazolásunkra , miért nem neveztük Baksay Sándort leveliink-
ben „urnák" azt jegyezzük meg, mert Baksay az illemet nem csak üres 
fogalomnak nevezé, de sőt ostobáknak czimezvén a pécsi professorokat 
ugyanazon illemet oly pórias marokkal ütötte arczul, hogy az „ u r " ne-
vezetet Baksayra alkalmazva prostituáltnak kellene tekintenünk. 
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szent-széknél képviselőjétől, és egy, az alpokon túli napi lap 
elismerte, liogy „a pápai muncipium szabadabb mint a fran-
czia."— Pius ellenei pedig elragadtatva az ujitás szellemétől, 
a régit mind elvetették, és helyébe itt zsarnok centralisatioí al-
kottak, amott Ínséges anarchiát. „Ezen ujitási viszketeg,mondá 
Ricciardi, majdnem azon határozatra bir, hogy forradalmi ösz-
tönömről lemondva conservativ legyek , vagy foederalistává, 
midőn látom, mint akarják Olaszországot gőzzel és vakon 
uniíicálni." 3) IX. Pius revisio alá bocsátotta az 1852-ben 
kiadott büntető, és az 1834-től életbeléptetett polgári tör-
vénykönyvet, hogy az uj törvények beigtassanak, vagy 
némely régiebbek megváltoztassanak ; a criminal-codex 
az államtanácstól már átnézetett és el is fogadtatott ; 
a polgári törvénykönyvvel pedig most foglalkozik egy 
bizottmány, mely a legnagyobb jogtudósokból van össze-
állítva ; a kereskedelmi törvénykönyvre nézve nem volt szük-
séges ily revis.o, mert majdnem egészen a francziából van 
átvéve, mely e tekintetben a nép igényeinek teljesen megfe-
lel. Ellenben IX. Pius ellenei semmi jót és állandót sem hoz-
tak létre. Brofferio képviselő mondá 1861-ki mart. 28-áu : 
„Áttérek az igazságügyre. Erre nézve oly zűrzavar uralko-
dik , hogy hasonlót soha sem láttunk, soha sem halottunk." 
Ugyanazon évi dec. 5-én Mandoi-Albanese képviselő panasz-
kodott a törvények özönvize fölött, melyek Olaszországot za-
varba döntik. Es már azelőtt, tudnillik apr. 4-én Nicolucci 
képviselő az elégedetlenség okának találta lenni, idő előtti ki-
hirdetését oly sok törvényeknek, és szervezési rendszabá-
lyoknak , melyek az állam-kormány minden ágaiba oly nagy 
zavart és rendetlenséget hoztak. Mindegyik, mondá Nico-
lucci , ki tárczához ju to t t , kötelességének tartotta törvény-
hozóul föltolni magát , és azt gondolta, hogy kötelességét 
annal jobban teljesiti, minél nagyobb számú ujitásokat hozott 
létre. (Vége köv.) 

VACZ, mart. 19-én. A vértes hegyek átellenében mél-
tóságteljesen emelkedő diszes székesegyházunk tornyainak 
ormain ismét gyászlobogók lengenek ; s azoknak szép ösz-
hangu ércznyelvei mélabúsan hirdetik egy jeles egyházi 
férfiú s egyszersmind hasznos honpolgárnak kimultát. Igen : 
nagyságos s főtisztelendő G á s p á r i k Kázmér ur, váczi nagy-
prépost és kanonok, püspöki lielynök és közügyhallgató, a 
püspöki szent-szék és a zsinati vizsgálók elnöke, s Lipót csá-
szár jeles rendjének lovagja, a haldoklók szentségeinek áhita-
tos fölvétele után, folyó hó 17-én délután 4 óra tájban tüdőhár-
tyalob következtében, közhasznú életének 79-ik, áldozársá-
gának 56-ik évében, kedves egyházmegyénk s szeretett püs-
pöki székvárosunk osztatlan mély fájdalmára, jobb létre 
szenderült. A ma délelőtti 9'/^ órakor püspök ő méltóságának 
főpapi ténykedése mellett" teljes fénynyel végzett temetési 
sz. szertartáson, daczára a kellemetlen szeles hideg időnek, 
minden osztály tömegesen képviselve igyekezett leróni vég-
tiszteletadóját azon férfiú iránt, kit, szent hivatásához illő mély 
tudományosságáért, példás hitbuzgósága-, s anyagi korunk-
ban ritka önzetlen, nemes szive-, s ebből áldásosán áradozó 
kifogyhatlan jótékonyságáért, csak büszkén vallhat fiának az 
egyház, s polgárának nemes Vácz városa ! A boldogult egyházi 
méltóságnak mindkét köztársaság magasztos érdekei elő-
mozdításában szerzett bokros érdemeit a jövő kor bizonyo-
san elfogulatlan kebellel, s hálás elismeréssel fogja följegyez-

ni a magyar Sión nagybecsű évkönyveiben: mi jelem gyász: 
tudósításunkkal csupán egy szerény nefelejtset óhajtánk tűz-
ni az u j sirhalomra, mely köztiszteletünk feledhetlen tárgyát 
takar ja ; s néhány szóval a t. olvasó közönséggel tudatni 
az érzékeny veszteség fölötti szivbánatunkat : hogy a keresz-
tény részvét könyeivel némikép enyhittessék. — Egy m á s i k 
becses tudósításból a következőket közöljük : Bármerre for-
duljon az ember, ugy az anyagi mint szellemi téren , minde-
nütt egy egy emléket jelelő drágakőként tűnnek szembe 
maradandó nagy tettei. Hogy csak röviden érintsünk egy-
pár t : Harminczhat éve, mióta a váczi káptalan tagjává leve 
és azóta majdan utolsó napjáig nem mulasztá el a helybeli 
gymnasiumbeli tanulókat könyvek és más ajándékok osztása 
által szorgalom- és nemes versenyre buzditani ; de nem szűnt 
ő meg különösen soha a város csinositása és javára törni, 
mint ezt eléggé mutatják a főegyház tere : paradicsom- és az 
előbb harangozó- most pedig 1861-től elismerésül mintegy 
s neve örökítéséül az ő nagy nevéről nevezett „Gásparik" 
utczák, melyek csinosítása-, kövezése- és kitöltésére több száz 
forintot áldoza. — Elhallgatva érdemeit mint jeles kertész-
nek, mellőzve több más nemes te t te i t , csak a Váczon létesü-
lendő takarék-pénztár körüli fáradozásait és érdemeit aka-
rom még fölemliteni: mely úgyszólván csak is az ő működé-
sének köszönhető, hogy létezni fog. IIa hasonlatot kellene 
hozni e nagy emberre, csak ugyan el lehetne mondani, hogy 
a mi vala a legnagyobb magyar a nagy Szécsényi az egész 
hazának, az vala Gasparik kis városunknak : Vácznak. Azon-
ban nem akarok életrajzot irni, mert megtevék ezt már 
mások, p. o. tavai a ,Vasárnapi Ujság'-ban , hol arczképe is 
megjelent; nem valami dics-iratot, hisz ez fölös lenne ott, 
hol annyi szép és maradandó tettbeszél. —• Egyébiránt a város 
is megtett mindent, mit tehetett, a városi hetvenkét képvise-
lő, továbbá a lövölde tagjai égő fáklyákkal két sort képezé-
nek a sírboltba vezető lépcsőzeten és benn is a folyosókon 
egész a sirüregig ; a hat növendék pap által vitt koporsót 
pedig diszruhába öltözött hivatalnokok és ezek mögött váro-
rosi és püspök-uradalmi hajdúk kardosan övezték, és még 
ezeken kül voltak a czéhi fáklyavivők. Becsületére válik to-
vábbá a mindennemű egyházi személyek és tanuló ifjúságon 
kivül jelen volt ugy magasabb mint alsóbb rendű közönség-
nek, hogy daczára a nem épen kedvező időnek oly szép sőt le-
het mondani igen nagy számmal jelentek meg. Végre mi-
előtt soraim zárnám elkerülhetlenül megemlitendőnek tar-
tom a papnövendékek jeles ének-kara által zengett megható 
négyhangbani bucsu-éneket, mely nem egy jelenvolt szemei-
ből csalt ki könyüt Nagy embere volt városunknak az elhunyt, 
de ez sem mulasztott el semmit is , hogy hozzá méltó legyen 
örök nyugalomrai tétele. Béke hamvainak. 

M József. 

P A R M A , febr. 7-én. A sok inger, csábitáss üldözés 
között az egyházi fegyelemhez, hivatáshoz, alárendeltséghez 
hú papság kétszeresen mutatja meg erényét. A püspökség 
egész félszigeten, a káptalanok , kivéve a milánóit, mind hi-
vek a romai egyházhoz, ugy szintén a papságnak hasonlítha-
tatlan nagyobb része. Az egyetlen Caputo volt , ki a püspö-
kök között Beliálhoz szegődött, de azért mégis azt vélte, 
hogy Krisztus szolgája maradott. A parmai papság, kevés ki-
vétellel püspökével szenved, de az egyházat el nem árulja. 
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A mult napokban a püspök 2000 lira pénzbirságra Ítéltetett el, 
és a per költségre, mivel a romai poenitentiariának rendelete 
szerént járt el, megvonván a misézhetési szabadságot azon 
papoktól, kik Passagliának föliratját aláírták. Honnan fizesse 
a főpásztor ezen bírságot, miután püspöki asztalának jöve-
delmei is le foglaltattak, régibb időben pedig a törvényes fe-
jedelem alatt a mije maradt a jó püspöknek, azt a szegények 
között kiosztotta? A papság, nehogy ha a pénzbírság ki nem 
fizettetik, még e czimen is a püspök tömlöczben tartassék, 
maga fizette meg a 2000 lirát ; de nem levén sajátja , ezt há-
zanként szedegette a hívektől, s a pármai lakosságnak dicső-
sége, hogy egy óra alatt a 2000 líra készen állt. A püspök, 
sötét tömlöczében megtudván, mit tett a városi papság, ezen 
gyönyörű levéllel köszönte meg fiúi szeretetük példás tet-
tét: „Kedves fiaim! Nem lehet a püspöknek nagyobb vigasz-
talása, mintha látja, hogy papsága részt vesz azon keserűsé-
gekben , melyek őt érik püspöki kötelességeinek teljesítésé-
ben. A püspök ebben papsága részéről nem csak a fiúi sze-
retetet , hanem , a mi még dicséretesebb , az egyházhoz , en-
nek látható fejéhez, egy szóval a Megváltó ügyéhez e földön 
ragaszkodását látja; a mely elv, és t ana társadalmi rendnek, 
tehát minden földi boldogságnak az alapja. Nagy szívvel fo-
gadom az adományt, ugy szinte a föliratot, melyben szivei-
tek nemes érzéseit előttem fölnyitjátok szent-atyánk, szemé-
lyem, és az ügynek igazsága iránt, mely miatt üldöztetem. 
Fogadjátok testvéreim és fiaim forró hálámat ezért. Az Isten 
fizesse meg nektek ezen tetteteket, mely paphoz annyira méltó, 
adjon nektek szent malasztot, melyre e zivataros időben leg-
inkább szüksége van mindenkinek. Azonban, kedves fiaim ! 
ha a ti ragaszkodástok vigasztal engemet szenvedésemben, 
szomorít azon kevés papnak elmaradása, kiket a világ sze-
retete elcsábított, s kik a világnak tetszeni akarván a forra-
dalomhoz csatlakoztak. Sorakozzatok tehát még szorosabban 
körülöttem, kérve az Istent, világosítsa föl ezen keveseknek 
elméjét, hogy észrevegyék azon veszélyt, melynek rohannak 
amaz ösvényen, adjon erőt akaratuknak hogy bírjanak nem-
tetszeni a világnak, vissza térve pásztorukhoz, s a pásztorok 
főpásztorához. Parma. 1862. dec. 8. C a n t i m o r í , pármai 
püspök." 

HAVRE, febr. 10-én. Városunk, mely a kereskedésre 
nézve legjelentékenyebb pont Francziaországban, e század-
ban kiindulási pont lett az amerikai hitkiUdérségre is. Sok • 
szor volt alkalmunk látni a papok és szerzetesek hosszú so-
rát , kik bucsut mondtak hazájuknak , hogy messze földeken 
hirdessék az Istennek országát, hintsék a műveltségnek mag-
vait; láttunk másokat, kik a hitetlenek között szenvedett 
üldöztetések nyomait magukon viselve , csak azon czélból 
jöttek vissza hazájukba, hogy itt uj munkasokat fölfogadva, 
uj erővel térjenek vissza azon néphez, mely őket rablánczra 
fűzi csak azért, mivel őt a lelki vakság békóiból iparkodtak 
kiszabadítani. Hányat láttunk a hős Szent-Vincze-Társulat 
tagjai közül itt útra indulni, hogy Brazíliának égető ege alatt 
meghaljanak Jézusért? Itt kelt utra Brunner Ferencz is , ki 
Cincinnati s Clevelandnak pusztáit virágzásba hozta, min-
denütt iskolákat, templomokat, szerzetes házakat épitve , a 
műveltségnek első magvait a durva nép között elhintve. Ezen 
látvány Havreban évenként többször fordul elő; legutoljára 
most ,Sainte Geneviève' három árboczos hajó Dubois, texasi 

püspök vezetése alatt 52 világi pap, és 8 szerzetes indult 
utra Luisianiába, s Texasba az Isten igéjét hirdetni. A vi-
déki papság, a városi lakosság, a sok idegen, kikkel váro-
sunk mindég telve van , a parton állott, midőn ft. Dubois, 60 
hitküldér papjaival febr. 4-én a hajóra szállott, ft. Odin, u j -
orleansi érseknek áldását térden állva fogadta, s az ,Ave-
Maris-stella'-t énekelte. A népség bámulta, tisztelte a hitnek 
nagyságát ezen bajnokokban, kik az Istenért mindent fölál-
doztak, megválva a hazától, és ennek minden örömeitől. — 
Ft. Odin érsek a szent-atya meghivására jött Európába, ő 
volt első hitküldér, és első püspök Texasban, ő látta megyé-
jének pusztáit, s fokonkénti emelkedését egészen mai napig. 
0 ringatta megyéjét a bölcsőben , ő ápolja a texasi püspöki 
megyét serdülő ifjúságában ; mind ezt 40 év előtt kezdte, s 
azóta folytatja. 

TOURS , febr. 12-én. Tegnap egy szomorú eset üdvös 
észlelésre adott alkalmat mindenkinél. Városunkban élt egy 
házaspár, annyira tehetős, hogy nehéz gond nélkül élhetett, 
két év előtt a tánczoló, kopogó, iró asztal babonaságainak 
adta magát. A túlvilági szellemek társalgása volt egyedüli 
foglalatossága a férjnek és a nőnek. Ebben oly erősen hittek, 
hogy ezért végre életüket is oda adták. Házukba néhány mun-
kás férfi és nő szokott bejárni, öreg és fiatal, házas és nőtelen, 
s mindenkinek közülök tudósításokat adtak a hatalmuk alatt 
álló szellemvilágból. Az emlitett házaspár vallástalanságá-
ról ismeretes volt a lakosságnál, nem csoda, ha a vallási 
ösztönt babonában kielégíthetni iparkodtak. Az ördögi ra-
gaszkodás a babonához gyászosan végződött. A házaspár a 
válaszok-, és kérdésekkel foglalkodott, s azt kapta válaszul 
hogy siessen a más világra, hol őt a szellemek kivánják és 
várják, hagyja el e földi világot. Ezt parancs gyanánt fogad-
ták , s a leghidegebb vérrel a halálhoz minden készületeket 
megtettek. Minden tartozásukat kifizették, ismerőseiket meg-
látogatták, még a tejes asszonyt is kifizetve azon utasítás-
sal eresztették el , hogy más napra ne hozzon te je t , mivel el 
fognak utazni. A nő rendbe hozván mindent a háznál, a fejér 
ruhát, takarót kitette, melylyel testük betakartassék, a vég-
rendeletet mind ketten aláirták. A szomszédok , néhány nap 
óta észrevették, hogy a házaspár valami rendkívüli dolog-
ban töri a fejét , kíváncsiságból szemmel tartották. Nem lát-
ván a háznál semmi mozgást, kopogtak az ajtón, ez meg nem 
nyilva, tüstént csendőrért szaladtak. Betöretvén a belülről 
becsukott aj tót , két holt test találtatott a szoba padozatján; 
a férfi már egészen meghalva , a nő még kevés jelt adva az 
életről. A férfi más nap a temetőn kivül földbe tétetett , a 
nőnek életéhez kevés a remény. Ez tehát a babonának gyü-
mölcse , ide sorozva a tébolyodásokat, a házassági szakadá-
sokat, a fiak hirtelen eltűnését a házból. 

PARIS, febr. 15 én. A ,Presse' mai számában ezeket ol-
vassuk : „Habár a Mediatore újság az Indexbe tétetett, Pas-
saglia mégis folytatja a lap kiadását. E tény magában jelen-
téktelen volna, ha nem bizonyítaná azt , hogy a szabadelvű 
papságnak vezére nyilt harczot visz az egyházi legfelsőbb ható-
ság ellen. Mikor mint exjesuita Turinba jött, nagy hangnyo-
mattal mondotta, hogy ő hitében renditlen, az egyháznak en-
gedelmes fia, de ő az egyház javára a szent széket rá akarja 
birni, mondjon le önkéntesen a világi fejedelemségről. Ma a 
szakadás nyilvános, Passaglia a pápa ellen lázongó, az. 



egyházi fegyelem iránt engedetlen ; mire való ez ? Luther és 
Calvin akar lenni Passaglia Italiában? Erre sem t é r , sem 
lelki helyzet, sem név , sem kedvező körülmény nincs : ő a 
nevetségben fog elveszni." Ezt a saintsimonista lap irja 
Carloróf 

LONDON, febr. 9-én. A hires Wilbeforce öregebb fiá-
nak megtérését a kath. hitre örömmel hirdetem. Ez már har-
madik fia a hires atyának , ki megtért. Egyik főesperes volt 
az államegyházban, megtérése után Romában meghalt , mi-
dőn hittanulmányai által a papi rendre készült. A másik, sok 
magzattal megáldva, dúsgazdag állomását az eretnek szaka-
dárságban elhagyta, hogy katholikus lehessen, most a Weekley 
Registernek szerkesztője s tulajdonosa. Ennek egyik fia papi 
rendben van. A hires atyának t ehá t , ki az oceaniai négerek 
fölszabadítását a törvényhozó testületben keresztül vitte, 
csak negyedik fia van még az eretneki szakadárságban, Wil-
beforce Sámuel, oxfordi püspök , a térdszalag rendjének fő-
papja, gyanús a puseismusról. Wilhelm megtérése azon érem-
nek tulajdoníttatik, melyet ő édes szüleinek kérésére néhány 
évek előtt mellén viselt. Igy tehát a szűz szent Anya esede-
zése nyerte meg Wilhelm számára az eredmény telj es ma-
lasztot A Wilbeforce család már sokat használt a kath. hit-
nek. Midőn Geffrad Haitiben elnök le t t , Wilbeforce Hen-
rik, a Weekly Register szerkesztője irt neki, hogy az amerikai 
fajnak emelésére, müvelésére legtöbbet teend, ha a romai 
szent-székkel szorosabb közlekedésbe teszi magát. S valóban 
Geffrad elnöknek legelső tette volt a szent-székkel concor-
datumot kötni, rendes hierarchiát behozni, a melytől Haiti-
nek legszebb jövője nyilik, hogy iiltetvényese legyen 
a közép Amerika megtérítésére szükséges apostoloknak. — 
Wiseman bibornok utolsó pénteken tartotta előadását a tu-
domány és szépmüvészetek közötti viszonyról az angol kirá-
lyi tudományos intézet teremében. Holland Henrik, a ki-
rályné orvosa elnökólt a fölolvasásnál. A terem tömve volt 
nagyobbára angol vallásuakkal, mivel a terem csak az inté-
zet tagjainak áll nyitva, kik közül mindenik csak egy egyént 
hozhat be magával. Herczeg Northum-berland, s a főnemes-
ségnek több nevezetes tagjai voltak je len, kik a két óráig 
tartó előadást több helyen megtapsolták. — A birminghami 
katholikusok egylete jan. 21-én estve a városház teremében 
estélyt rendezett az iskolák fölsegélésére. E mód a pénzgyüj-
tésre alig van Angolországon kivül. Ez theatársaság, hol a 
gazdagabb és kitűnőbb családok szüzei teszik a pinczér-szol-
gálatot, theával szolgálván kinek-kinek. Az estélyre váltott 
jegy mellett mehetni, a bevett pénz iskolákra fordittatik, 
ezen kivül a katholikusok alkalmat vesznek , hogy az óriás 
nagy városban , kisebb számban levén , egy helyen kedélye-
sen találkozzanak Campden gróf elnöke volt az estélynek, 
je lenvol t ft. Ullathorne birminghami, és ft. Amherst nor-
thamtoni püspök. Thea után Campden gróf beszédet tartott 
az iskolákról, melyben kiemelte , mennyivel főlebb állnak a 
kath. iskolák az anglicánok iskoláinál, habár ezeket az állam 
minden szükségessel ellátja, a tanítókat dúsan fizeti. Az okot 
abban találta, hogy a kath. iskolákat szerzetesek látják el, kik 
legügyesebb s legolcsóbb tanítók. A kormány az estvéli is-
koláktól sokat vár , hogy a fiatalok, kik 11 évesek , az okta-
tás t folytathassák, a nélkül, hogy a gyári munkától elvonat-
tatnának. Ezen estvéli iskolák legelőször Romában szervez-

tettek. Az estély zenével végződött, melyre a kath. templom 
zen'ekarán kivül a zenekar is közreműködött. — Irlandban a 
nyomor, az éhhalál tetőpontjára jutott A királyné ministerei 
említést tettek a lancashirei munkások nyomoráról, Irland, 
hol a nyomor terjedtebb s borzasztóbb, említést sem érde-
melt tőlük. A wighek régen gyakorolják mára hallgatási mes-
terséget a katholikusok iránt. Ok hallgatnak, még a nép föl nem 
lázad; ekkor dobosok, ágyúsok, kardosok küldetnek a népnek 
megzabolására, miért mert éhezni. Ugy látszik azonban, hogy 
már Peel alkirály is kezdi elismerni a nyomort Irlandban, s 
már némelyeket tet t az inség enyhitésére. — Ft. Leachy, 
casheli érsek levelet kapott a szent-atyától, melyben a szent-
atya örömét fejezi ki, hogy az érseknek sikerült Emlyben az 
engedetlen és pártos hiveket engedelmessegre birni 

ROMA, febr. 17-én Az izgatók minden alkalmat föl-
használtak , hogy a kedélyeket izgatottságban tartsák ; ez 
évben a szokásos corso-séta politikai tüntetés volt. A fran-
czia Moniteur már kijelenté, hogy Romában nemzeti comi-
té nincs, hogy ez Román kivül, s pedig Rieti-ban székel, itt 
nyomtatja tüzkiáltványait , s küldi be Romába. Sok együgyü 
újságolvasó hiszi, hogy azokat valósággal Romában nyom-
ta t j ák , pedig a romaiak is csak ugy újságból tudnak felőle 
valamit, miként Amerikában. A farsang tehát zavar nélkül, 
s oly vigan ment, mint a pápaság legfényesebb korszakában. 
A sok fogatok, az ékesített ablakok, az utczai kövezet tele 
volt virágokkal, s czukor-csemegékkel. Montebello , Rospini, 
s Massimo berezegek estélyei, és a szinházak tömve voltak. 
Ez a romaiak gyásza, melyet a comité reájok parancsolt. — 
A Torlomia színház leégett; a közönség Piémont küldéreinek 
tulajdonitja : a hivatalos vizsgálat most folyik, majd kiderül, 
ki és miképen volt oka a kigyulladásnak. — E farsangon a for-
radalmi küldönczök nem akadályozhatván meg a mulatozást, 
alacsony boszszuból a nyilvános báloknál veszélyesen fojtó, 
hosszú köhögésre ingerlő port hintettek a termek padozat-
j á r a , melyet a bálozok fölverve rögtön elájultak, mások sú-
lyosan megbetegedtek. A gyilok , és méreg az ő fegyverük. 
— A szent-atya febr. 16-án Gesű-templomban volt az Oltá-
ri-szentségnek imádására, ő maga adott áldást a szentség-
gel. — A pápai kölcsön egészen fedezve van , az aláirók kö-
zül soknak ajánlatát lejebb kellett szállítani, nehogy a kisebb 
ajánlatok kizárassanak. —• Russell Ede , s az angol ministe-
rek viselete közbeszélgetésnek tárgya. Russell, angol ügy-
nök in partibus, (bocsánat a szóért, de teljesen rá illik) haza 
akart menni, mint, minden nyáron, s mivel, habár nem hitele-
sített ügynök, még is olyan gyanánt viseli magát, jun 21-én a 
pápa koronázási évnapján tisztelkedni akart a szent-atyánál, 
miként a diplomaták szoktak. De nem tartozván ezeknek 
testületjéhez, nem az államtitkár, hanem, miként a magány-
zók teszik , a fő udvar-mesternél jelentette magát, A pápa a 
diplomatákat fogadta ugyan , de gyengélkedése miatt a ma-
gányzók fogadtatását elhalasztotta. A magányzók sokan je-
lentkezvén , ezeknek a beirt sorozat szerént küldetett meg a 
tudósitó jegy , mely órában jöjjenek. Russell Edére csak jul. 
21-én került a sor , s ő meg is jelent a szent-atyánál. A 
szent-atya állva fogadta Russell t , s távoztában egész a fo-
gadó-terem ajtajáig kisérte beszélgetve. A szent-atya tud-
ván, hogy Russell a szent-szék ellen összeesküvőknek agyül-
demestere , s hogy akkor , midőn Garibaldi Siciliából a szá-
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razföldre lépett, Russell lelkében örült , hogy most Roma a 
forradalom kezére kerül; azért a szent-atya tudván quid es-
set in homine, mint a Megváltó egykoron a pharisaeusoknak 
az ő titkos gondolatjait, emlité : „talán önöknek vendégsze-
reretére szorulok." Ez adott okot sok levelekre a két Rus-
sell között, az angol minister és a romai magányzó között, 
kik a szent-atyának gyengéd tréfáját komolynak véve neki 
Máltát megajánlották. Az államtitkár, ha ugy is veszszük 
szavait, miként ezeket az angol okmányokban olvassuk, ne-
mesen viselte magát, mivel a dolgot komolyan nem is vette, 
s kijelenté , hogy a franczia őrség elég biztosság arra , hogy 
a szent-atya mindaddig Romában maradjon, mig emez őrse-
reg haza nem hivatik. Hogy mult év julius- s augusztus-hó-
napban sokan félni kezdtek Romában, az igaz, mivel oly idő • 
ben élünk, hogy a rögtöni nézetváltozások egymást érik, s 
a legünnepélvesebben adott Ígéretek sem tartattak meg : 
nem csuda, hogy sok egyházak teremeiben Angolországról 
beszéltek, mint a hol a szent-atya egy időre m eg vonulhatna, 
a nélkül, hogy zavart okozna a kath. fejedelmek között. An-
golországban az egyház szabad, sem a királyné, sema minis-
ter nem törődik, mit csinálnak a püspökök és papok ; de 
Francziaországban a minister az organikus czikkelyeket, 
mint egy éles fegyvert tartja kezében, bibornokokat, érseke-
ket, püspököket választásra terjeszt , a pápa és a püspökök 
körleveleit kedve szerént lefoglalja, be megy a templomba, 
beavatkozik annak pénztári számadásaiba, a papnöveldék 
házirendjébe , tanulmányaiba , s a visszaélésekrőli fölebbvitel 
elméletével a püspököt, vagy plebánust törvény elé hivja, mi-
vel valamit t e t t , vagy tenni elmulasztott, vagy másképen 
tett, semmint a ministernek tettszett volna. — Bár mit csa-
csogjanak a világ tudósai, a szent-atya nem megy ki addig 
Romából, mig innen kormányozhatja az egyházat. Most ez 
lehetséges , tehát nem gondol a távozásra. Tudjuk , hogy a 
franczia őrsereg haza nem hivatik, de azért fölmerülhetnek 
helyzetek , hogy a pápa a franczia őrsereg ittléte mellett is 
szabadon nem intézkedhetnék. Minden lehetséges a mai vi-es 
lágban, az emberek halandók. s a halál Parisban is tehet lá-
togatást, s a jó Isten tud ja , ki fogja ott a kormány gyeplőit 
megragadni. ? 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 27-én. HL Béla király-, és neje antioche-

nai Anna királynénak tetemei 1848-ban Székesfehérvárott 
föltaláltatván Pestre szállíttattak, és a muzeumba tétettek. 
Mult évi juliushóban a budavári főtemplom sírboltjában taka-
ríttattak el , és f. hó. 26-án ő eminentiája rendelete folytán 
ünnepélyes gyász-istenitisztelet tartatott az emiitett főtem-
plomban, melyre a legmagasb hatóságokon kivül nagyszámú 
ajtatos közönség jelent meg. 

— R ó d e r Alajos, egyetemi hitszónok ő nsga a kö-
vetkező sorokat küldé be hozzánk : ,,Bizván Istenben, ki 
nem vonja meg segélyét azoktól, kik hozzá föltekintenek, a 
k. k. hitélet emelésére a n a g y h é t e n , vasárnap, hétfőn 
és kedden (f h 29-, 30-, 3l-kén) az egyetemi templomban, 
délután 3 órakor, sz. c o n f e r e n t i a-beszédeket fogok tar-
tani ; melyeknek czéliránya leginkább a k. k. hivek művel-
tebb osztálya hit- és erkölcs-szükségeinek kielégitése. „Jő-

jetek hozzám mindnyájan, kik munkálkodtok és terhelve 
vagytok, és én megnyugtatlak titeket." 

— Az esztergomi főmegyenek ez évre szolgáló név-
könyve szerént az összes lélekszám 1,162,952; katholikus 
hivő van 878,005 ; áldozó 524,633; iskolakötelezett 83,645. 
A 45 alesperesi kerület számlál 473 plébániát. 

— Az ujonan kinevezett bibornokok életkora: T r e -
v i s a n a t o , velenczei patriarcha, született Yelenczében 
1801 -ik évi febr. 15-én; d e - L u c a apostoli nuntius született 
Bronteban, a cataniai megyében 1805-ik évi oct. 28-án; B i-
z a r r i, philippii érsek, szül. Palianoban, a palestrinai megyé-
ben 1802-ik évi maj. 11-én; de la L a s t r a y C u e s t a , se-
villai érsek, szül. Cubasban, a santancleri megyében 1803-ik 
évi dec. l - jén; P i t r a benedictinus, a solesmesi apátságban 
tanár, szül. Champforgeuilben, az autuni megyében 1812-ik 
évi aug. 31-én; G r u i d i , bécsi hittanár , szül. Bolognában 
1815-ik évi jul. 18-án; P e n t i n i , az apostoli kamara nö-
vendékeinek főnöke, szül. Romában 1797-ik évi dec. 11-én, 
ez utóbbi bibornok-diakon ; a többi bibornok-áldozár. 

— Darboy helyébe naneyi püspöknek msgr L .av i -
g e r i e, Francziaország részéről uditore di Sacra Rota, ne-
veztetett ki; született Bayonneban 1825—ki nov. 4-én, romai 
magas hivatalát csak mult évi majushóban kezdette meg. 

— A bécsi bibornok-nuncius mint pro-nuncius foly-
tatni fogja méltósága teendőit, mig utódja F a l c i n e l l i 
Antonucci őt felváltandja. 

— Tyrolnak minden vidékéről érkeznek tudósitások a 
fényes isteni-tiszteletről, mely hálaadó áldozat volt minde-
nütt az országgyüléseni szavazás örvendetes sikere miatt a 
vallasi kérdést illetőleg. F. hó 8-án mint a brixeni herczeg-
püspök consecratiojának évfordulati napján az egyházi ün-
nepélyen kivül fáklyás-zenével tiszteltetett meg a hitegység 
mellett küzdő főpásztor, mely alkalommal a körüllevő hegyek 
ormai is tüzlángban fejezték ki méltánylásukat a főpásztor 
nemes küzdelmei fölött. 

— A Salzburgban épitendő prot. templom nemcsak a 
Gustáv-Adolf-egylet pártfogásával dicsekedhetik , hanem a 
weimari művészek erélyes föllépése folytán egy társulat ala-
kult, melynek bizottmányát a város legelőkelőbb egyénei ké-
pezik ; a társulatnak czélja a németországi művészeknél kü-
lönféle munkát megrendelni, azokat eladni és a jövedelmet 
az emiitett prot imaház épitésére fordítani. Salzburg liberá-
lis tanácsa addig is, mig az imaház fölépül, a prot. község-
nek, mely nem is oly számos, hogy törvényszerüleg alakul-
hatna, a városház tanácstermét engedi át az isteni-tisztelet > o 
megtartására. — Ez már csak elég nagy türelem?! 

— A Linzben működő felső-austriai országgyűlés hosz-
szu vita után mégis elismerte, hogy az előbbi gyűléstől a 
dóm épitésére határozott 30,000 frt törvényerejű és igy az 
összeg megfizetendő A z ügyre döntőleg hatott R u d i g i e r 
püspök beszéde, melyben az ellenfélnek minden ellenvetéseit 
fényesen megezáfolta. 

— Pisában a feszületek és szent képek ellen botrá-
nyos kihágásokat vittek véghez a radikálok ; Modenában pe-
dig böjt első vasárnapján álezások tették gunytárgyává a 
leggyalázatosabb alakok által a pápát és püspököket. A mo-
denai jólelkű polgárok nem akadályozhatták meg a botrányt, 
tiltakoztak azonban ellene azon nemes tet tel , hogy a szent-
atya részére Péterfillér gyanánt 4000 lirát gyűjtöttek ma-
guk közt. 

— Hirlik, hogy a szent sir ügyében ujabb vitákat t á -
masztanak a szakadár görögök, minthogy a déli ajtónak, 
melyet eddig a katholikusok birtak, kizárólagos használatát, 
maguknak akarják megszerezni; az orosz követ pártolja a 
követelőket. 

— Megjelent a „Magyar egyházi szónok" V-ik füzete-
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Havi szemle. 
i . 

Hatszáz éve már, hogy a külügyek vezetése a 
ker. Európában az államok hatalmának, az államfér-
fiak ügyességének mezeje a dicsőség magaslatára, 
vagy veszedelmes szirtköve a sülyedés mélységére. 
Benn az alattvalók iránt az állami hatalom minde-
nütt hatályos, és hatályosnak kell lennie, mivel kü-
lönben elvész; de a ker. családban, a testvérek kö-
zött lehet nagy vagy jelentéktelen, a nélkül, hogy 
e miatt elveszne. A külügy államokat emelt, vagy 
törült a térképen. Az államok belélete, a társadalmi 
erők ébredése, fejlődése, az ipar, a pénz, a hadak, a 
gazdászat, a tudomány, az erkölcs, az anyagi és szel-
lemi hatalom azon körhez, azon szük vagy széles vo-
nalokhoz van kötve, melyeken egy nemzet külföldre 
hat, s szavát, a természeti s nemzetközi jogok védve 
alatt, a távoli részeken, sőt az egész világon érvénye-
sítheti, világhivatását teljesítheti. Hatszáz éve, hogy 
a nemzetélet bel- s külkörén, az állami és társadalmi 
tényezőkben, különösen a külügyekben korszakon-
ként kitűzött irányt látunk, a követségek tetteiben 
s irataiban elveket találunk, változó, de mindég sejt-
hető szabályokat fedezünk föl. Nagy hordereje volt 
a külügynek a pogány társadalomban is, habár csak 
időszakonként a békekötésekben nyilatkozott; na-
gyobb hordereje van annak ma, midőn XL Lajos 
franczia királytól kezdve az állandó követségekben 
világcsaládi kötelességeit végzi, a testvérnemzetek-
nek jótéteményeket oszt, vagy tőlök nyer. Oly nagy 
v o l t az állami hatalom, az államban oly tevékeny 
volt a társadalmi erő, mily gyakori , s mily messze-
ható volt az állami hatalom befolyása más nemzet-
családokra. A pápaság hatalmának tetőpontja, s áldá-
sos befolyásának legszebb köre volt, midőn a ker. tár-
sadalom közös ügyei t , midőn a diplomatiát vezette, 
békét parancsolt, s hadakat oszlatott. Közös törek-
vése tehát a nemzeteknek, a figyelemnek közös tár-

gya Európában. Szép hivatás a népcsaládban, de ha 
az igazság és a szeretettörvényei alól kivonul, a nem-
zetek közös ostora, s halála lesz. Lengyelország el-
osztása, Boncampagninek viselete Florenczben, Mi-
nervának áruló szerepe Romában legyen bizonyíték 
és példa ; a gyengébb nemzetek, és a szent-szék is-
meri a külügyek vezetéseinek áldásait, vagy osto-
rait. A kisebb nemzetek a britt parducz körmeiről 
sokat regélhetnének, legújabban Brasilia. Az állandó 
követségek, az exterritorialitás minden szabadal-
maival, a katholikus egyház diadala az elszigetelt 
pogány nemzetek elvei és szokásai fölött. Ezen 
összeköttetés, e szakadatlan kölcsönös befolyás, a 
a népcsaládok között egységes élet, emez egységes 
élet az egyház egységét utánozza, a mai congressu-
sokban az ős egyetemes zsinatokkal versenyez; az 
ellentétek súrlódásai a nagy egységen működnek, 
áldásra-e vagy romlásra? — ez az Isten irgalmassá-
gának a gondviselése, mely fölemel, hogy lesújtson ; 
sujt, hogy gyógyitson; rombol, hogy épitsen. Fog-e 
a tömörödött egységeken, hova a jelen társadalom 
törhetlen ösztönből törekedni látszik, a megváltás 
keresztje diszleni? fog-e annyi áldozatokkal megvá-
sárolt egyességnélküli egységesítésekre a Megváltó 
helytartójának imája és áldása leszállni? ez a nem-
zetek boldog jövőjének a záloga. Ezt kérik tőle , ezt 
követelik, ő megmondta mi a civilitas, a gonoszra 
áldó szava nincs, megy tehát a szenvedés ösvényén, 
jelen szenvedésével a népek és nemzetek jövő szen-
vedéseit hirdeti: „numquam deest tribulatio perse-
cutionis, si numquam desit observantiapietatis." 

A külügyeket elv vezérli. A pogány népek ne-
velése, törvényhozása, családi szervezete, állami kor-
mányzata oda czélzott, hogy a nemzet harczi szelle-
mét fölgyújtsa, az anyagi erőket fejleszsze, a nem-
zetből erős, edzett, bátor fajt képezzen, melynek tá-
madása a hadoszlopokban törjön, belvédelme törhet-
len legyen. Hóditás volt az elv, harczi dicsőség a 
czél, háború a foglalkodás, elnyomott nemzetek a 

S. Leo M. serm. 9. de quadr. Lect. V. in Dom. Pass 
26 
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vivmány. Clodvig és Nagy-Károly folytatta a szo-
kásos utat, de a háborúnak szent czélt tűzött k i , a 
kereszténység védelmét s terjesztését. Az arabok 
Europa szivéből kiverve, Italia a pogányságtól, s az 
eretnekségtől megmentve, a germán és szláv fajok a 
kath. egyháznak megnyerve, a Megváltó keresztje 
Európában, s ennek hatalma az egész világon bizto-
sítva lett. A mit a pogány elv nem ismert s nem en-
gedett, azt a ker. hit az ő szolgálatjában vitt hadak 
után megtette, hogy a legyőzött nemzet győztes el-
lenével párvonalban nemzeti és független életet él-
j e n , sőt győztes ellenét a harcztéren másnap mint 
testvért ölelje a béke ölén, erkölcseivel, törvényeivel 
vezesse a mivelődés ösvényén. ,Christus vincit, Chri-
stus régnât, Christus imperat' a győztes vad népek 
legyőzettetésének emléke, az európai külügyek ve-
zetésének elve lett a szent-szék kezeiben. A franczia 
és az austriai hatalmas háznak világuralomra törő 
hadai a XVI. században kölcsönös kimerülés után a 
sulyegyen elvét szülték, a westphaliai béke a hódí-
tásokat ki nem zárta, de tetemesen nehezítve, a kö-
zös nemzetcsaládban a túlsúly vágyait játékra föl-
hívta. A külügy még nagyobb nyomatékot nyert, 
melynek bölcs vezetése Angolország nagyságát szü-
leményezte, a királyság az egyháznak köszönhetvén 
az ő sértetlen dicsőségét, ezen fönséges, az egyház-
nak nagyra nevelt gyermekét, XIV. Lajostól kezdve 
az egyház ellen fordították. Tanucci, Pombai, Kau-
nitz gyászos emlékű államférfiak, mennyit ártottak 
fejedelmeiknek, ma kiki tudja. Midőn 1789-ben a 
túlsúly nem a kath. hit, hanem a népfolség szolgálat-
jába tétetett, a kereskedési előnyök, vagy a kiter-
jesztett határok második rendbe, mindenütt a nép-
vagy az isteni fölség előtérbe lépett. Az egyik vagy 
a másik elv győzelme hozta a túlsúlyt, vezette a kül-
ügyeket, véres csatákban elismertetést nyerve, 1815-
ben leveretve, a szent-szövetség okmányában szám-
űzve, 1852-ben Parisban, 1862-ben Turinban fölme-
rült, ma, az isteni fölségnek elvét valló kormányok 
példátlan gyengesége és bátortalansága miatt, a ker. 
társadalom közös ügyeit vezeti, a kisebb népfajok-
nak oly enyészetet készítve, miként a hetedik és 
nyolczadik században. A harcz eszmeért vitetik, tar-
tományokkal, mint prédával, záratik. Az eszme a hó-
dítás borítékja, s biztositékja. A pogány Roma járom 
alá vetette a legyőzött fajokat, de szokásaikat, erköl-
cseiket, vallásukat föntartotta, nem bírván szellemi 
erővel, azokat át nem hatotta; ma a forradalmi elv hó-
ditásait a fajok elnyomásával, elnyelésével tetézi, az 
európai népcsaládban test vérgyilkosságot gyakorol. 

Legyőzetik Toscana, hogy Piémont által elnyelessék, 
legyőzetik Nápoly és Sicilia, hogy a turini államfér-
fiak vallástalanságával ős vallásosságát fölcserélje. 
Hol a forradalmi elv hatalomra vergődik, a nemzet 
vallásosságát, mint legnagyobb bünt, üldözi. Italia 
és Belgium szomorú példa. A mi egykoron a hábo-
rúkat szülte, a vallástalanság, az most a diadalokat 
koszorúzza; a mi egykoron európai fölkelést szült 
volna, ma büntetlenül vitetik véghez, s ha kérdezik : 
,Cain! Cain! quid fecisti? vox sanguinis ira tris tui 
clamat ad me de terra!' a válasz egyszerű: ,num cu-
stos fratris mei sum ego?' — Ez a külügyek euró-
pai és világ-szegénysége, sz. Péternek kardját a hü-
velyben rozsda emészti, — nem tudni, hol van? „A 
jelen Európa, szólok a hivatalos Európáról, igy szól 
Mazzini, a vallásnak sehogy se barátja, az önhaszon-
lesésnek, s minden nemes ösztön kihalásának gyalá-
zatos képét mutatja, a testvéri szeretetnek semmi kö-
telességét se végzi. 0 beszélhet religióról, de a reli-
gionak alapja hiányzik nála. A kormányzó Europa 
az érdeket imádja, nem pedig az elveket; nem ismeri 
az emberiség testvéries életét, megveti a kölcsönös 
felelősséget, mely egy családba fűzi minden fiait, Eu-
ropa képes szövetséget kötni a gonosznak szolgáival, 
nem képes megindulni a jónak diadalára. A mai kor-
mányok atheusok." Alsacziának német faja elve-
szett, Posenben, Varsóban, a nyelv, a vallás, a ruhá-
zat, a szokás, az erkölcsök, a törvény elfojtatott, a 
lengyel irodalom a sajtótól, a lengyel nevelés az is-
kolákból, a lengyel fiak a magas hivatalokból kizá-
rattak, vagy olyanok, kik 1772- és 1795-ben hazájuk 
halálát aláirták, alkalmaztattak. Ez vétetett foganatba 
Italiában, hol az államférfiak, sorozatban egymást föl-
váltva, az egyház és a nemzetiség üldözésében egy-
mást fölülmúlják, ugy, hogy azon nő, ki Dionisios, 
siciliai zsarnok életeért szüntelen imádkozott, mivel 
a kormányra mindig kegyetlenebb jutot t , eszünkbe 
jut. Ily elveket vall a belügy, s megtűri azt a külügy 
vezetése a ker. Európában. Roma e forradalmi elvre 
mind a két téren kárhozatot mond. A forradalmi elv-
nek az anyagi győzelem, a körülvonalozott tér kevés 
volt, ő világuralomra tör, a pápaságnak halált esküdött, 
mivel saját halálát egyedül a pápaságban sejti. I ly 
közveszélyi helyzetben numquam deest tribulatio 
persecutionis, si numquam desit observantia pietatis. 

1515, s 1789 egyrészről, 1648, s 1815 másrész-
ről a nagy ellentét, de egyszersmind történeti pont, 
melyen a forradalmi elv a keresztény társadalomban 

]) ,Dovere', 7. mart. 1863. — Armonia 66. sz. 19 mart 
1863. 
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föltűnt, s jogi czimet nyert. 1648, s 1815 a legitimi-
tás mellett a meglett tényt elismerte, a nemzetcsalád 
nagy gyülekezetéből a pápaságot kizárta. A meglett 
tény minden jogot tagad, az egyházi tekintélynek el-
hanyagolása minden zavarnak utat nyit. Mi szebb, mi 
magasztosabb, mint azon szavak a szent-szövetség 
okmányában: „Ünnepélyesen kinyilatkoztatjuk az 
egész világ előtt azon ingadatlan határozatunkat, 
hogy államaink benső kormányzásában, külügyi vi-
szonyainkban a legszentebb religionk, az igazságnak, 
a szeretetnek, a békének parancsait fogjuk szabály 
gyanánt követni, a mely parancsoknak nem csak az 
egyesek viseletére kell befolyni, hanem a fejedelmek 
tanácsait és lépéseit vezetni. ígérik tehát a fejedel-
mek: 1) hogy egymást testvér gyanánt fogják te-
kinteni, egymásnak minden szükségben segélyt hozni, 
népeiket pedig , mint atya saját fiait, kormányozni; 
2) hogy nincs fejedelem, mint az, a kié minden ha-
talom, a kiben a szeretetnek, a tudománynak, a vég-
hetlen bölcseségnek kincsei vannak, vagyis az Isten, 
Krisztus Jézus a mi Megváltónk, a Legmagasabbnak 
Igéje, az élet szava." ') Szép, s magasztos szavak, föl-
tételek, Ígéretek, melyek az európai diplomatiát a 
religiohoz, az evangeliumi törvényhez, melytől azt a 
mtinsteri és osnabrücki congressus elszakította, visz-
szacsatolni, s a vallástalanság 200 éves bélyegét az 
európai államhatalmakról letörülni, s mindnyájuk kö-
zött a testvéri szeretetet és szolgálati készséget meg-
alapítani látszanak. De melyik religiot, érti a három 
győztes fejedelem, melyik religionak, s ki által értel-
mezett evangéliumnak törvényeit, s ezeknek mily 
tekintély által megalapított értelmét? Siemasko ke-
zében az üldözésnek szij-ostora, a minski apáczák 
jég-fürdője sDroste-de-Vischering vártömlöcze azonnal 
megmutatta, hogy a győztes fejedelmek szándéka és 
törekvése jeles volt , de nem adván a religiot és az 
evangéliumot a pápa kezébe, nem hallván az evange-
liumi törvények értelmezését a pápa ajkairól, az 
evangeliummal az evangéliumot üldözni, az igért 
testvéri szeretetet puszta philantropiára szorítani, a 

' ) Déclarons solennellement à la face de l 'univers (la) 
détermination inébranlable de ne prendre pour règle de 
conduite, soit dans l 'administration de leurs états, soit dans 
leurs rélations politiques avec tout autre gouvernement, que 
les préceptes de cette réligion sainte , préceptes de justice, 
de charité, et de paix. — Les trois monarques se prêteront 
en toute occasion assistance, aide, et secours ; se regardant en-
vers leurs sujets comme père de famille; quela nation chrétien-
ne n'a réellement d'autre souverain, que Celui à qui seul appar-
tient en propriété la puissance." (Journal de Brüx. 57. sz. 26. 
febr. 1863. — Civiltà catt. 308. fűz. 163. lap, 1863. 

békét csak a szuronyokon meghagyni, Bécs, Berlin, 
Pétervár nem levén az evangeliumi törvényekről 
egy értelemben, a külügyeket a külügyér esze, nem 
pedig az evangelium vezette, a nemzetközi gyűlése-
ken nem „az élet szava", hanem a többség határozott, 
az igért kölcsönös testvéri segélyt az önhaszon meg-
tagadta, a ,non-interventio'-ban ,numquid custos fra-
tris sum ego' vallotta ; a dogma nélküli keresztény-
ségre, a tekintély kezéből kiragadott evangéliumra 
fektetett törekvések ép az ellenkezőt szüleményezték. 
A szent-szék a diplomatia világiasitását az osnabrücki 
békekötésben, az evangéliumnak a világi hatalom ál-
tal leendő érteményezését, és sok meglett, ténynek 
elismerésében hitelesített forradalmi elvet 1815-ben 
elvetette, a békekötést tűrte, óvásával kárhoztatta. 
Annyi nyomornak kellett betörni, a keresztény tár-
sadalomnak a sülyedést hirdető pattogásokig jutni, 
hogy kiki lássa, kiki olvassa, mivel igazság nélkül 
nincs béke, nincs boldogság, pápaság nélkül nincs 
evangelium, nincsen ker. királyság. A szent-szék szá-
zadokra számit, habár legjobban ismeri az emberi 
gyengeséget a jóban, a szenvedélyek hevességét a 
rosszban, habár tudja, mily távol van a közélet az er-
kölcsi törvény szigorától, minden hatalmasságnál e 
földön engedékenyebb, de az elvekben, az igazság-
ban, a jogban, a nemzetek boldogságának e föltéte-
leiben törhetlen, kérlelhetlen. „Különös természete van 
a romai széknek, — írja Farini Lajos, az elmebeteg volt 
miniszterelnök Turinban,— mely minden helyzetben 
föltalálja magát, de lelkében nem hajlik se az erőszak, 
sem a szerencse előtt, se magát meg nem hazudtolja 
soha. Napoléontól kifosztatva oly erősnek, oly méltó-
ságosnak mutatta magát , hogy inkább győztesnek, 
semmint legyőzöttnek látszott, s Napoléon legyőzői-
től visszaállítva, mint a háziasszony a szolgálónők el-
len megharagudva, óvást te t t , mivel minden birto-
kait vissza nem kapta." *) „A mi nem a mienk, arról 
le nem mondhatunk, igy szólt VII. Pius I. Napoléon 
szolgájának, aprítson föl a császár, ha neki tetszik, da-
rabokra, de ezt nem nyeri ki tőlem." 2) Miért ez? 
Nem hivatkozunk az isteni malasztra, mely a szent-
széket mindég fölvilágosítja és erősiti; érdek a kül-
ügyek vezetésének szabálya, a helyi, népfaji, egyes 
állami érdek ; a szent-szék földi érdekei igen szerény 
mérlegre vannak szorítva, ezekben is, mint mondják, 
a dogmát veszi szabályul; de az erkölcsi törvénynek, 
az isteni jognak sérthetlensége a nemzetek közös és 

J) Stato Romano, Farini, vol. I. p. 9. 
2) Memorie storiche, Card. Pacca torn. I. p. 1. p. 163 

ed Benev. 1833. 
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legmagasabb érdeke, a szent-szék ezt őrzi. Kiragadták 
a szent-szek kezéből a külügyek vezetését, melyet az ural-
kodó családok, és a népek szabadságainak közös javára 
oly csudálatos bölcseséggel v i t t , az államkormány dönthet-
len korlátot nem talált, VIII. Henriket, a Brandenburgokat, 
amoskva i , pétervári, constantinápolyi korlátlan urakat, a 
franczia, spanyol, nápolyi, florenczi, lisaboni udvar utánozta, 
az isteni törvényt megvetve, a szent-szék szava a királyi 
,exequatur' ,placet' bástyái által eltorlaszolva, az 1789—i nép-
kitörésnek alkalmat, ruganyt, s tápot nyújtott. A szabadel-
vüség a rossznak azon jogokat adta , miket csak a jó élvez-
het, a tévelyt oly szabadsággal ruházta föl, mely csak az 
igazságot illeti, gondolván a jót fogja megszilárdítani, midőn 
a jónak fogalmát kitagadta, a gonoszt fogja kiirtani, midőn 
ezt jónak mondta. Hogy a bünt megszüntessék , az erkölcsi 
törvényt lerontották, hogy a rablást megakadályozzák, a 
rablónak szabad tért, s büntetlenséget nyújtottak. A pápaság 
1648-, s 1815-ben közvetve volt megtámadva, hivatása, az 
igaznak, a jónak fogalmait liiven megőrizni, mellőzve, a pá-
paság tiltakozott, hivatását harmadfél század nyomorai iga-
zolják. Numquam deest tribulatio persecutionis, si numquam 
desit observantia pietatis. 

Keresztvizzel megmosta, fölkente, bölcsőben ringatta, 
nagyra nevelte a pápaság a ker. királyságot és a ker. társa-
dalmat ; ma az 1789-i elveken, a kereszténység kitagadásán 
Parisban és Turinban uj királyság, Európában uj társada-
lom keletkezik, erre is áldást kérnek a pápától. Néhányan, 
Favre, Mazzini, Petrucelli , elég őszinték, hogy bevallják, 
miszerént emez uj jogot , u j társadalmat a pápa soha 
meg nem áldhatja. Hogyan áldja meg a pápaság az isteni 
jognak tagadását , a társadalmi szervezetből az isteni tör-
vénynek kizárását, miután ép ezen isteni jognak és törvény-
nek intézete, képviselője, őrzője a földön ? A pápaság mondja: 
a hatalom, a jog, a törvény az Istentől van ; a forradalom 
mondja: a hatalom, a jog, a törvény a népben, a népből, a 
néptől van; hol lehet ily ellentétek között szövetség? A 
kath. lélek mondja : birák, főnökök, királyok ! papok, püspö-
kök, pápák ! oly magasan áll az én lelkem, hogy csak az Is-
ten van fölötte ; oly szilárd a lelkismeretem, hogy csak az 
Istennek enged. Ti emberek vagytok, ember emberhez ha-
sonló, de a hatalom, mely kezetekben van , isteni, én csak 
ennek hódolok, ti csak ennek erejével parancsoltok, paran-
csaitoknak engedve, Istennek engedelmeskedem. Az embe-
rek e földön megszabhatják, ki kezelje emez isteni hatalmat 
a társadalomban, de a hatalmat nem adják , az utat hozzája 
kitűzik, de a hatalmat nem teremtik ; mi a Megváltóval 
mondjuk: „non haberes potestatem ullam super me, nisi tibi 
data fuisset a patre." — A forradalmár mondja: a nemzet-
ben teljes a hatalom, magasabb hatalom, mely azt korlátozná, 
nincs, bár mit határoz, az igazságos, jogos, érvényes, hatá-
rozatainak okát adni nem tartozik. — Ez az isteni hatalom-
nak kitagadása, a természeti és a positiv isteni törvénynek 
kizárása; hiszi-e valaki, hogy a pápaság föladja, kitagadja a 
dogmát : non est potestas, nisi a Deo , s az uj jogra , és ez 
alapon szervezett társadalomra áldást inondand? Mondott 
már kárhozatot. reá VI. Pius, ') s nem lesz pápa, ki azt meg-

' ) Az avjgnoni gyűlés a párisit utánozta, mondván : „Le prin 
cipe de toute souverainté réside essentiellement dans la nation. Nul 

áldaná. — Hat ezer évnek kellett lefolyni, hogy az állami 
hatalom isteni eredete megtagadtassák, mivel a pogány vi-
lágban a Heraclidák istenek fiai voltak, miként a perzsa 
schah a napnak, a chinai császár az égnek fia. Ma ismét a 
mi emberi, azt istenitik, a nép szavát Isten szavának, a nép 
fiát megváltónak, szentnek mondják. Os loquens magna, et 
blasphemias. A mi isteni, azt gyűlöli, a mi emberi, azt iste-
niti Soha egy kath. jámbor sziv a borzalmas istenkáromlá-
sokon nagyobb fájdalomra meg nem indul, mint a forradal-
már fölbőszül, ha imádottját gaznak, csalónak nevezed. Van 
egy ember, kinek lábsebéből folyó genyet üvegcsékben árul-
ják, rothadt hulladékait ezüst szelenczében tartogatják, seb-
boritékait csókolgatják. Az az embernek nyomorúsága e föl-
dön, hogy az Istent megtagadva, elkerülhetlenül bálvány 
előtt borul porba Fogja-e a pápaság, fogja-e bármily nemes 
lélek az emberiség ily aljasodását, miután már egyszer a po-
gányság szemérmetlenségeiből kiemelkedett, ismét helye-
selni ? Tegye ezt, ha tetszik , bármily vallásos egyesületnek 
szónoka, dicsérje saját hitvallásának elveit, hogy a mai sza-
badságosnak hivott mozgalmakat szülték, a kath. egyház és 
a pápaság ezt soha nem teendi. Barabbás népszavazatot ka-
pott, Krisztus Jézus a kereszten meghalt. Mit az emberek 
megérteni, megoldani nem képesek, az isteni gondviselés vé-
res eseményekben megérteti, é3 megoldja. A megoldás Athé-
né-, Bukarest-, Varsóban nyiladozik, a keleti kérdésben vég-
ződik. Numquam deest tribulatio persecutionis , si numquam 
desit observantia pietatis. 

Hódolati fölirat és válasz. 
Az erdély-megyei papság szentséges atyánk szoronga-

tott állapotja iránti legmélyebb részvétét alázatteljesen nyil-
vánítandó, — és azon magasztos föliratot — melyben a mult 
évi szentiván-hava 8-ra a katholikus világnak minden részei-
ből Romába öszvegyiilekezett püspökök Péter utódja világi 
uralmának szükségességét kifejezék -—- magáénak is ünne-
pélyesen elismerendő: 1862-ki Mihály főangyal napjáról kel-
teze t t , s a megyében tartózkodó minden egyes pap által ön-
kezűleg aláirt ily tartalmú alázatos hódolati nyilatkozatot 
tett le ő szentségének lábaihoz : 

„Beatissime Pater ! E pastoralibus Venerabilis Antisti-
tis nostri L u d o v i c i litteris ad clerum popülumque Dioece-
sis Transsylvaniensis post felicem ex urbe orbis reditum di-
missis plenus innotuit nobis tenor homagialis declarationis, 
quam Excelsum Episcoporum Romae sacris solemniis Sanc-
torum novensilium Martyrum XXVI. Japoniae et Michaelis 
de Sanctis adstantium Collegium die 8-a mensis Junii anni 
currentis ad apostolicos Sanctitatis Vestrae pedes deposuit. 

Praeclarae huic declarationi nos omnes laeti acclaman-
tes ac plaudentes, plena cum submissione accedimus, illam 
nostram esse agnoscimus, et coram Deo eo libentius profite-
mur , quo ardentius desideramus, ut sacrae Sedis apostoli-
cae jura in integrum restituantur , et intégra serventur, at-
que patrocinium et regimen temporale sacrae Sedi e divina 
dispositione tribut um inconcussum stet in omne aevum. 

Caeterum oculos et cor nostrum ad coelum adtollentes, 

corps , (egyház) nul individu (püspök) ne peut exercer le pouvoir, qui 
n'en émane empressement" ; a 17 pontot kárhoztatta VI Pius. (Monde 
67. sz. 9. mart. 1363.) 
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Deum suppliciter exoramus, ut sedatis fluctuantis mundi 
procellis, Sanctitati Vestrae regimen longaevum , gloriosum 
salutiferumve misericorditer concédât. 

Qui in devotissimo beatorum pedum osculo, homagiali 
cum venerationis et filialis submissionis cultu perennamus, 
Sanctitatis Vestrae Albae Carolinae, anno salutis 1862, in 
festo S. Michaelis archangeli, humillimi servi." 

Mely hódolatteljes föliratra szentséges atyánk nagy-
méltóságú püspökünknek következő körlevelében közlött leg-
kegyesb leiratban felelni méltóztatott : 

„Honorabili Clero Curato Dioecesis Transsylvaniensis 
salutem a Domino sempiternam! Nil jucundius mihi accidere 
potuit, Fratres et Filii Dilectissimi ! quam ut apostolica Sum-
mi Ecclesiae Capitis verba ad Vos perferam, quibus pro 
Vestra erga Eundem pietate ac religiosa erga S. Sedem pon-
tiíiciam adhaesione, nuperrime solemni documente testata, 
paternae gratitudinis sensa pandere , homagialemve reprae-
sentationem Vestram, qua Episcoporum Orbis anno praeter-
lapso in urbe aeterna congregatorum, jurave secularis domi-
nii pontiíicii servari aventium, declarationi cuncti et singuli 
ultro lubenterve accessistis, meritis encomiis prosequi di-
gnatur, — Percipite eâ qua erga Christi Vicariumanimamini 
reverentià sublime apostoliéi oris eloquium : Pius PP. IX. Ve-
nerabilis Frater salutem et apostolicam benedictionem ! In-
ter ea , quae tempore hoc calamitosissimo , magnalia divinae 
protections in Ecclesiam ostenderunt, principem plane lo-
cum tenuit mira concordia, et consensio singularis, qua An-
tistites omnes catholici orbis supremae liuic Cathedrae veri-
tatis adhaeserunt. Cumque Studium illud unitatis, et charita-
tis a Pastoribus etiam in Clerum inferiorem egregie propa-
gare tur , concentus quidam undique personuit, qui intacta 
servandaque jura Sedis Apostolicae, et damnandos illius ho-
stes conclamaret. — Amplissimae Dioecesis Tuae Clerus, 
nemini concedens pietate et devotione in Principem Aposto-
lorum, et Nos , qui licet immeriti, Illius sedem occupamusj 
egregie pro virili parte eo officio perfunctus est. Litterae, 
quas Nobis tradendas curasti, pulcherrimum erunt religionis 
et fidei Trans.'jylvaniae Tuae monumentum, quod cum ad le-
vandum dolorem Nostrum vehementer contulit , tum etiam 
ad decus Ecclesiae universae maxime pertinebit. Omnes igi-
t u r , qui nobile illud fidelitatis suae testimonium ediderunt, 
et si fieri possit, singulos optamus ut certiores reddas de 
praecipua charitate nostra gratoque animo , quo eorum vota 
et significationes accepimus. Jure enim ac libenter ad eos 
convertere possumus ea verba , quibus Praedecessor Noster 
sanctissimus Leo fidelium Studium erga se commendabat : 
„G a u d e m u s , d i l e c t i s s i m i r e l i g i ö s o v e s t r a e 
d i l e c t i o n i s a f f e c t u , e t D e o g r a t i a s a g i m u s , 
q u o d i n V o b i s p i e t a t e m c h r i s t i a n a e u n i t a t i s 
a g n o s c i m u s " (Serm. 3). Demum sicut Nos indignos pro 
Beati Apostoli reverentià mens filiorum amantissimorum ve-
neratur; sic et Nos Illius verbis „ g r a t i a m V o b i s e t pa-
c e m m u l t i p l i c a r i a d p r e c a n t e s " , Benedictionem 
Apostolicam Tibi primum Venerabilis Fra te r , dignitate et 
exemplo praeeunti , tum ceteris omnibus zeli Tui aemulatori-
bus, cunctisque fidelibus Tuae vigilantiae concreditis pera-
manter impertimur Datum. Romae, apud S. Petrum , die 14 
Februárii 1863. Pontificates Nostri Anno XVII. Pius. P. P. 

IX. — Recondite, Dilectissimi ! suavia haec apostolicae cha-
ritatis effluvia in cordibus Vestris, haurite ex iis nova ze-
losae villicationis et tenerae erga Sanctissimum Dominum 
adhaesionis incitamenta, reddite piis Vestris conaminibus 
fructuosam, quae de Sede Petri super Vos Vestrosque ema-
navit, benedictionem, et dum facundi eiusdem in gregibus 
Vestris nuncii fueritis, procurate solerter, ut illam aemula-
tura plebs sancta „digne ambulet Deo per omnia placens in 
omni opere bono fructificans et in omni virtute confortata 
secundum potentiam claritatis Eius. Albae Carolinae, die 20. 
Martii 1863. L u d o v i c u s m. p. Episcopus." 

Ez apostoli leiratnak szavai, midőn egyfelől vigaszt 
öntenek ő szentsége ügyeért buzgó szivünkbe, egyszersmind 
kedves alkalmat nyújtanak nekünk a r r a , hogy ő szentségé-
nek ez alkalommal irányunkban gyakorolt kegyességéből 
eredő örömünket más kath. hitsorsainknak is sajtó utján tud-
tukra adjuk. Gy. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. (A pápa és ellenei. Vége.) 4) IX. Pius kétszer szer-

vezte hadseregét, Romába való visszatértekor 1850-ben, má-
sodszor a Castelfidardoi csata után. Az első 25,000-ből, a máso-
dik, mely példánya volt az engedelmeskedésnek, rend-és fegye-
lemnek, 10,000-ből állott. Egy fegyvertár alapjától kezdveépit-
tetett föl , továbbá katonai kórház emeltetett, egy dijjal járó 
érdemjel alapíttatott a rendőrök részére, kik magukat kitün-
tették; jelenleg pedig Roma kapui előtt nagyszerű kaszár-
nyák építtetnek. — Pius ellenei a nápolyi hadsereget fölosz-
latták. A nápolyi tisztek majdnem mindnyájan kényszerittet-
tek leköszönni, és pedig oly elbocsátási összeggel, melylyel 
semmikép sem fedezhetik szükségleteiket, mondá Pisanelli 
1861-kimaj.29-én; Ricciardipedig 1861-kidec. 4 - én : „Azon 
hadseregben volt 4648 t iszt , ezek közül alig alkalmaztatott 
5—600; altiszt, szép erőteljes egyének, mintegy 12,226; és 
mind meg van semmisitve." 5) IX. Pius igazságos volt min-
den személyválogatás nélkül a hivatalok osztásában. A 7000 
világi hivatalnokra, kik az invasio előtt szintannyi civil-hi-
vatalt viseltek, alig jött 124 egyházi férfiú, kik merően világi 
hivatalban lettek volna alkalmazva ; az 1V2 millió scudi elle-
nében, mennyiből a világi hivatalnokok összes fizetése ál-
lot t , az egyháziakra nem számíttatott több 100,000 scudinál. 
Még a szent congregatiokban is 158 pap mellett 317 világi 
van alkalmazva. — IX. Pius ellenei szaporították az állomá-
sokat. és barátjaiknak adományozták; mi ellen panaszt emelt 
Massari képviselő ; Valenti követ pedig 1861-ki apr. 13-án 
a barii kerületről szólván, mondá : „Csupán az én kerületem 
a kormánynak évenként 120,000 aranyat fizetett ; de october 
óta már semmit sem küldött, miért ? talán a haszontalan, de-
moralisált hivatalnokok számlálhatlan seregének eltartá-
sára?" Ricciardi óvszerről gondoskodott a hivatalvadászat 
ellen; Romano panaszkodott a személyválogatás felől a hi-
vatalok betöltésében ; és azok, kik Romát gáncsolták a pa-
poknak adott hivatalok miatt, panaszkodtak hogy Nápolyban 
a hivatalok idegeneknek adatnak. — 6) IX. Pius visszaállí-
totta az állampénzügyet, és a papir pénz beváltása után az 
államkincstárt oly karba helyezte, hogy 1858-ban a pápai 
pénzügyi mérleg 14,520,021 scudi kiadás mellett 14,762,087 
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scudi jövedelmet mutatna föl. — IX. Pius ellenei pedig az 
államkincstárt tönkre tették. „Soha, mondá Boggio az 1861-ki 
nov. 20-án tartott ülésben, soha sem volt államadóssági 
ügyünk oly nyomorult, mint most ; soha, még a novarai sze-
rencsétlenség után sem". Cesare képviselő 1862-ki jun. 
11-én: „Oly rendszer tárgyalásáról van szó, mely bennünket 
tönkre tesz." Quintimus Sella ugyanazon ülésen bevallá: 
Pénzügyi állapotunk bizonynyal igen szomorú, ezt ünnepé-
lyesen kinyilatkoztattam és kinyilatkoztatom. 7) IX. Pius 
előmozdította az ipart ; pápasága alatt sok pamutszövő, ken-
derfonó, szederfaültetés, selyemszövő, viasz-gyár, czukorfino-
mitó, rismalom, művészi márvány-munka-gyár keletkezett, 
mechanikai műhelyek nagyobbittattak vagy ujonan építtet-
tek.— IX. Pius ellenei az iparérdeket csökkentették, és enyé-
szetét siettették. „Sok gyár már bezáratott , mondá Posinelli 
1861-ki maj. 25-én, mások jelentőségüket elveszték, az egyik 
vonaglik, a másiknál nem sok hiányzik a halálhoz , ha még 
egészen meg nem halt." 8) IX. Pius előmozdította a mezei 
gazdaságot, mocsáros völgyeket kiszáríttatott, a pamutültet-
vények tulajdonosait serkentette, ifjú mezei gazdák számára 
iskolákat alapított , különösen a nagyszerű Vigna-Piát, mely 
100 növendéknél többet számlál, a Sapienza-egyetemnél me-
zei gazdászati tanszéket állitott, a gabnatermésztést emelte^ 
kertészeti társulatokat alapitott stb — IX. Pius ellenei pe-
dig még Piemontban is elhanyagolták a mezei gazdászatot. 
„Különös, mondá 1858-ki mart 28-án Gallini képviselő, kü-
lönös , hogy Piemontban, mely egészen mezőgazdászati or-
szág , mindent inkább taní tanak, mint a mire legnagyobb 
szükség van. Mezei gazdaságunk épen most szomorú álla-
potra jut." 1858-ki april 23 án Valerio képviselő ekkép 
szólt: „A mezei gazdaságot óvni kell a merények ellen, me-
lyek mindinkább szaporodnak , és azt igen elő kell mozdi-
tani." — 9) IX. Pius igen sokat tett a nyilvános oktatásra 
nézve, különösen kegyelte az egyházi állam 7 egyetemét, 
technikai intézetet alapitott a vizmérés művészetének, szapo-
rította a könyvtárakat , pártolta a tudományos társulatokat, 
serkentette a tanulókat, emelte az elemi oktatást. — S vall-
jon mit tettek e tekintetben Pius ellenei? erre válaszolt Ric-
ciardi képviselő, ki 1861-ki maj. 20-án ekkép szólt: „Soha 
sem volt e nápolyi királyságban a nyilvános oktatás oly szo-
morú állapotban, mint ma ; és különös, soha sem került any-
nyiba , mint most. A nápolyi egyetem majdnem elhagyatott. 
Ezen fölül igen sok tanszék ad hominem emeltetet t , és tisz-
teletre méltó egyéneknek adatott ugyan, kik azonban soha-
sem tartottak, és nem is fognak tartani előadást Némely tan-
székek azért alapíttattak, hogy Titus, Cajus , Sempronius al-
kalmaztathassák. Vannak továbbá karok, melyekben 9 tanár 
közül csak 5 van honn."— 10) A szép művészetek előmozdí-
tása- és kitüntetésére nézve IX. Pius valóban csodákat mi-
vel t , és neve száz meg száz emlékben, melyeket bőkezűsége 
és emelkedett gondolkozásmódja létesített, fog mindenkoron 
élni. Ni ncs valamire való művész, ki az uralkodó pápának 
nem tartoznék köszönettel kiváló jótéteményekért. Pius 
ellenei Nápolyban a szépmüvészetek akadémiáját bezárták. 
Ricciardi mondá 1861-ki maj. 20-án. „Az akadémia 9 hónap 
óta be van zárva, mindamellett a költség kétszeres; mint-
hogy az eddigi 7000 arany helyett most 13,000-be kerül, 
vagyis az akadémiának bezárását az állam most 6000 arany-

nyal drágábban fizeti." Ezután előadta a művészek jogos pa-
naszát. — IX. Pius tehát minden irányban alkotott, ellenei 
pedig csak romboltak; ő a régi sebeket behegesztette, elle-
nei a régi sebeket meghagyták, és hozzá még ujjakat ütöt-
tek ; ő Olaszországra nézve védangyal volt , ellenei romboló 
zivatar. Cambon mondá a franczia gyülekezetben : „Csak 
akkor leszünk majd republikánusok, ha már mindnyájan 
tönkre leszünk téve." Ha ez szükséges, akkor Olaszország 
nem sokára készen áll , mert IX. Pius ellenei az olaszokat 
mind tönkre tették. lk. 

MECHELN, febr. 1-én. Nem lesz érdeknélküli az ér-
seknek pásztori levelét a böjtről főpontjaiban közölni, hogy 
igy a böjti fegyelmet megismertessük, a mint ez Belgiumban 
dívik. A bibornok ur föloldást ad a böjti fegyelemben, a kö-
vetkező nagy böjtre ugyan, de egyszersmind az egész évre. 
Ezen engedmények mutatják, mily fegyelem van Belgiumban 
jogi szempontból a böjti napokra. Miután a bibornok és ér-
sek ur buzdította volna a híveket a poenitentiára, a húsvéti 
gyónásra, az Oltári-szentség imádására , következő rendelé-
seket tesz : 1) Szabad lesz tejet és vajat használni a nagy 
böjtön át, kivéve hamvazó szerdát és nagy pénteket. 2) Sza-
bad lesz tojást enni minden nap , kivéve hamvazó szerdát, 
három kántor napot , s a nagy hétben az utolsó három na-
pot; vasárnap többször napjában, máskor csak egyszer, ki-
véve azokat , kik a böjtre nem köteleztetnek még, s ezt az 
ebédre, nem pedig vacsorára; s ez áll egész évre a böjti na-
pokon. A mikor szabad vajat használni, szabad az ételeket 
tojással késziteni. 3) Szabad lesz hust enni vasárnap, hétfőn, 
kedden , csütörtökön hetenként , kivéve a nagy-csütörtököt. 
4) Vasárnapokon kívül, csak egyszer szabad hust enni. 5) 
Hust és halat , ugyanazon ebédnél vasárnap sem lesz szabad 
enni. 6) A mely napon szabad hust enni, szabad lesz olvasz-
tott szalonnát is használni, ha hus helyett halat is eszik va-
laki. 7) A ki ezen kedvezésben részt vesz, köteles naponta 
háromszor ,Miatyánk'-ot és ,Üdvözlet'-et , a h i t , remény és 
szeretet gyakorlatát ' elvégezni, vagy e helyett a templomi 
pénzszekrénybe jó szive szerént alamizsnát adni, a mely pénz 
a megyében bevett szokás szerént jámbor czélokra fog fordít-
tatni. 8) Minden fokú katona . nejével, gyermekeivel, cseléd-
jeivel joghatóságunk alá tartozik, s mivel helyzetük rendki-
vüli engedményeket kiván, ezeknek tehát egész évre a hús-
ételt megengedjük, kivéve nagy-pénteket. Miután a csend-
őrök is katonai rendben, és fárasztó tisztkedésnek vannak 
alávetve, ezek is hasonló kedvezményekben részesülnek a 
sorkatonasággal. 9) Emlékeztetjük hiveinket, hogy olvasz-
tott szalonnát, vagy más zsiradékot egész éven át minden 
szombaton használhatnak, a mikor ezen napra szoros böjt 
nem esik ; hogy karácson napján hússal élhetnek, ha pén-
tekre is esnék, ugy szinte karácsontói gyertyaszentelőig min-
den szombaton ; egész éven át pedig, ha csak engedélyt nem 
kérnek, pénteken és szombaton halálos vétek alatt tartoznak 
a hústól magukat megtartóztatni. Nagy böjtön kivül egész 
éven át böjtünk van a kántornapokon, szerdán, pénteken, 
szombaton ; Pünkösd, sz. Péter és Pál ünnepe , sz. Máriának 
mennybemenetele, Mindenszentek, s karácson előnapján. 10) 
A pápától kapott különös hatalomnál fogva megengedjük 
híveinknek , hogy keresztjáró héten hust ehessenek; kivéve 
sz. Márk napját, mely szombatra esik. A kik azonban a szom-
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bati napokra engedélyt birnak húst enni, azok sz. Márk nap-
ján is élhetnek vele." 

BASEL, febr. 27-én. Miután minden cantoni kormányzási 
hivatallal a baseli székeskáptalan a szükséges levelezéseket 
megtette, s a megegyezés mindenben megtörtént, febr. 26-án 
a káptalan , 11 tagból állván, a püspök választásához fogott 
s 7 szavazattal 4 ellenében Lachat Ödönt, főesperestet, s de-
lemonti plébánust választotta meg. Leu prépostra esett há-
rom szavazat , Kaiserre , papnöveldei igazgatóra pedig egy. 
Lachat a romai Propagandában neveltetett , működött az 
apostoli missiókban, igazgatója volt egy vallásos egye-
sületnek Trois-Epines-ben, 1856 óta Delemontban berni 
cantonban, plébános. Francziára forditotta Moehlert, s 
áquinoi sz. Tamásnak „Summa" munkáját . O a régi szokás 
ellen első, hogy franczia születése mellett is püspöknek meg-
választatott. Született 1819-ben. A jeles ,Gazette ecclesia-
stique' sok érdemeit és erényeit beszéli : megerősíttetése Ro-
mában semmi nehézségre sem fog találni. 

TURIN, mart. l-jén. Az itteni ,Armonia' gyászos ke-
retben ezen adatokat közli: „A kobozok 1861-ben Umbria és 
Marcákban 122 szerzetes-házat elfoglaltak, 877 szerzetest 
a világba szétüztek, helyenként a fönmaradt zárdákban 15-
féle szerzeteseket is összeszorítottak. 1861. végén egész 
Italiában 721 szerzetes-ház nyomatott el, 11,800 szerzetes a 
nyomornak átadatott. Egyedül 1861-ik évben a félszigeten 
400 collegialis ház foglaltatott le, melynek évi jövedelme 
524,801 frank volt. Mégis az úgynevezett ,egyházi pénztár', 
daczára a sok kobozásoknak épen ugy áll , mint az államnak 
pénztára. Az 1861 -i számadások mindeddig be nem adattak, 
s ma már 1863-ban vagyunk. Az 1860-i számadásokat ismer 
jük, a bevétel volt : 5,066,243 frank, a kiadás pedig 6,805,412 
frank. Honnan ezen deficit? Sok forradalmi papot esküsze-
géséért jutalmazni, másokat pedig hasonló bűnre kell csábi-
tani : ez a bajnak a forrása. — Sz. Ágoston ,de civitate Dei' 
lV-ik köyvében mondja : quid sunt régna sine iustitia, nisi 
grandia latrocinia? Rablónak mondja Ninust, rablónak az 
assiriai királyokat; minek nevezte volna Victor-, keresztény 
katholikus fejedelemnek kormányát? Minek többeket azon 
számosok közül, kiknek nyakáról sz. Móricz és Lázár rendje 
f ü g g ? 

IRODALOM. 
„DAS REICH GOTTES IN DER GRÖSZE DER SEN-

DUNG UND DEM ZERFALL DER W E L T H E R R -
SCHAFTEN." (Folyt, és vége.) 

Ily talapzatot vetve, egyenként tárgyalja a már fölem-
litett birodalmakat ; hosszas fejtegetésének részleteibe nem 
bocsátkozhatunk ; a műnek teljesb fölfogása végett azonban 
fölhozzuk, mit az oly nagy szerepre hivott Perzsa-biroda-
lomról mond, ez szolgáljon egyszersmind itészeti érvül a 
többi országokat illető tárgyalására nézve. Ha összehasonlít-
juk a különféle kormányformákat, látjuk , hogy a monarchi-
kus kormányalak a legrégibb , a legterjedtebb, legalkalma-
sabb a népeknek békében, egyességben való föntartására, sőt 
a forradalmaknak, melyek alatt az államok kimondliatlan so-
kat szenvednek , meggátlására is ; az az egyedüli kormány-
forma , mely a keleti népek fölött, kiknél a köztársasági kor-

mány ismeretlen vol t , uralkodott ; ilyen kormány igazgatá a 
Perzsa-birodalmat is , mely az igazság és mértékletesség el-
veinek alkalmazása, a hatalom bölcs kezelése, az első feje-
delmek erkölcsi és hadi erényei által csakhamar a többi or-
szágok fölé kerekedett, Mivel azonban az emberi dolgok közt 
semmi sem határtalan, ugyanazon kormányforma meg is 
buktatta a hatalmas birodalmat, midőn ezen egyeduralom 
zsarnoki önkénynyé fa ju l t , midőn az igazságosság és mér-
tékletesség iránti szeretet helyét a fejedelmek zsarolása és 
az alattvalók kimeritő fényűzése foglalta el. Akár Xenophon-
nál, akár más történetíróknál kutatjuk Cyrus birodalma nagy-
ságának okát , ezt először is azon bölcs alkotmányban talál-
juk föl, mely a birodalomnak adatott. A fejedelmek kitűnő 
tanitók által készíttettek elő magas hivatásukra, és bölcs ta-
nácsadóktól környezteitek a trónon. A múltnak tanulságaiból 
meritették az ügyek vezetését, és azokból meritettek a jövő 
megszilárdítására szükségelt rendszabályokat ; elődjeik hibái 
által okulva az eseményekből hasznot húztak. A legvallásos-
sabb férfiakból választott tartományi főnökök, a törvények-
ben jártas , tiszteletreméltó aggastyánokból szervezett ható-
ságok, mindennapi gyakorlat által képzett és edzett, mértékle-
tességhez szoktatott hadsereg a perzsa birodalmat nagygyá és 
boldoggá tevék. Valamely nép boldogitására mindég szükséges 
volt, és mindég szükséges lesz a jogban való méltányos részel-
tetés és a törvényeknek szigorú megtartása ; ekkép megnyug-
szik az alattvalók kedélye, és védve vannak az érdekek. Ilyen-
kor a ravaszság és csalfaság mitsem tehet az ártatlanság ellen ; 
a gyengének jogai ép ugy tiszteltetnek, mint a hatalmasé ; 
a polgárok különféle osztályai között egyenlőség uralkodik ; 
mindenki védve van az erőszak ellen, és a törvény aegise 
alatt békében teljesiti körének kötelmeit. Isten ily szándék-
kal adott független hatalmat a királyoknak. Cyrus, Xeno-
phon bizonyítása szerént, a nyilvános iskolákban a perzsa 
if júság számára tanfolyamot nyitott meg az igazságosságról. 
Más országokban a törvény megbüntette az elkövetett rosz-
szat ; a perzsáknál a törvény oda irányult , hogy a rosszat 
megakadályozza, megelőzze. Az ifjak azok vezérletére bizat-
ta t tak , kik legalkalmasabbaknak látszottak az ifjúságnak 
erényben való kiképzésére; és ha a férfikort elérték, oly 
hatóságok kormányzata alá ju to t tak , melyek legképesebbek 
voltak őket az államtörvények iránti engedelmességben meg-
tartani. Nem csak az anyagi igazságtalanság, például a lo-
pás, hanem az erkölcsi is, mint például a háladatlanság, szi -
gorúan büntettetett. A perzsa birodalomnak alapitója külö-
nösen fölügyelt az istenség iránti kötelmeknek teljesítésére 
is. Azon meggyőződésben levén, hogy a perzsák jámborsága 
a fejedelemnek is javára szolgált, és hogy minél istenfélőb-
bek az alattvalók, annál kevesbbé vetemednek törvényelle-
nes tettekre : különös gondossággal rendezte az isteni-tisz-
teletet ; mivel pedig ez megparancsolta a mértékletességet 
és szemérmet, mindkettőnek megtartásában példányul igye-
kezett szolgálni, hogy ezen erényeket, mint melyeken a nem-
zeti nagyság és nemes jellem alapul, alattvalóinak életébe is 
átszivárogtassa. Cyrus mindebben csak elődjei irányát foly-
tatta. Egész az ő idejéig a perzsa fejedelmek sem mint har-
czosok, sem mint hóditók nem léptek föl; de azért a történe-
lemben kiváló helyet foglalnak el kormányuk tartóssága, in-
tézményeik bölcsesége és erényeik miatt. 
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Esdrás könyve elég fénypontot tartalmaz, melyekből a 
Gondviselés végzete Cyrus győzelmei körül a lehető legtisz-
tábban kisugárzik. A zsidó nép bevégezvén hosszas fogsága 
alatt azon küldetését, hogy általa a pogány népek előtt isme-
retes legyen Jehova , hazájába tér itt egyengetendő az utat, 
melyen az emberiségnek a Megváltóval kelle találkoznia. 
Cyrus providentialis működését öntudatlanul folytatták 
utódai mindaddig, mig e birodalom is letérve küldetésének 
pályájáról, bűneinek terhe alatt összeroskadott. Xenophon 
fölsorolja a romlást előidéző bűnöket ; minők voltak : az es-
küvel erősitett Ígéretnek könnyelmű megszegése, mely ele-
gendő aljasan nyilatkozott a 10,000 visszavonuló görög ve-
zéreinek meggyilkolásában ; az árulók- és gyáváknak kitün-
tetése ; határtalan pénzvágy , mely ártatlanokat bilincsekbe 
vert, kik ezután kénytelenek voltak rendkivüli nagy Összegen 
magukat kiváltani; minden képzeletet fölülmúló tunyaság, 
melyet csak a több napokig tartó lakmározás szakitott félbe, 
az ítéletek kebellázitó igazságtalansága , minthogy az itélet 
pénzért áruitatott s vásároltatott meg ; féktelen fényűzés az 
élelemben szintúgy mint öltönyökben, bútorzatban, mely még 
a táborban is uralkodott, minthogy az előkelők oda is elvit-
ték szakácsaikat, fürdő- és egyéb szolgáikat. Ily nép már 
nem lehetett alkalmas oly küldetésre, mely Jézus magasztos 
föladatához illenék, s azért valamint emelkedett, mig az 
erény utján járva küldetéséhez hű volt, ugy ettől bűnei által 
eltávolodva szétszaggattatott, és egykori dicsőségének hír-
nökeiül mást nem hagyott , mint Persepolis romjait, melyek 
utolsó porszemükben is tanúságot teendnek, hogy az egekig 
nyúlni látszó hatalom is csak addig tart, mig a hit- és erény-
nek teszen szolgálatot, és igy valóban az egész történelem 
Krisztusban, mint a hit és erény isteni tüzfokában öszpon-
tosul. Vllk. 

VEGYESEK. 
P E S T , mart. 31-én. A m. k. egyetemi tanács nagy-

szombaton, a föltámadási körmenet elvégzése után , menend 
föl Esztergomba, hogy ő eminentiájának a hittudori ju-
biláris oklevelet hódolatteljesen átnyújtsa. Ezen, a hit-
tani kar részéről fényesen kiállított oklevelet ugyanezen 
kar dékánja latin beszéd mellett lesz szerencsés ő emtjá-
nak fölajánlani; az egyetem részéről pedig Praynak „Series 
chronologica Palatinorum" stb. czimü disznyomtatványt a 
jogkari dekán magyar üdvözlettel nyujtandja át. Az előt-
tünk fekvő névjegyzék szerént az egyetemi tanári karokból 
25 tag fog a küldöttséghez csatlakozni. 

— A protestantismus a legújabb definitio szerént: „élet 
és igazság a történelemből érző lélekkel épitett bölcseimi 
alapon, — az emberi méltóság megmentője az egyénnél és 
egyetemességnél, — az ész glóriája, az ember és érzelmi ol-
dalát spiritualizáló szelleméletí alak. És még mi a protestan-
tismus ? Röviden az örök igazság magva , mindég tökélyes-
biilő alakkal, mely önmagát és emberi társadalmat, az ész, 
természet s idealismus törvényeivel igyekszik összekötni és 
egygyé tenni." Szórói-szóra a „Prot, egyházi lap" f. é. 11-ilc 
számában, a 322-ik lapon. 

— Evvel egy kis ellentétben van a protestantismus 
meghatározása ugyanazon lap 12-ik számának 357-ik olda-
lán, hol ez áll : „Roma sokáig feje volt a világnak , s ebből 

azt következtették, hogy a fölött mindig uralkodnia kell. 
Századokon keresztül nem találkozott senki, ki ez okoskodást 
megczáfolta volna , ki merte volna mutatni, hogy Roma le-
endő birtokosa többé nem lehet birtokában azon hatalom-
nak is, mely egykor a világot Romához lánczolta. Az embe-
rek sokáig csak azon okoskodtak, hogy a két (a Cesarok utó-
dai és sz. Péter örökösei) versenyző hatalmasság közöl me-
lyik leend és melyik legyen a souverain város ura, s melyi-
ket válaszszák tyrannusokul. A világtörténet előhaladásának 
ez erőszakos föltartóztatása, a jogi és vallásos élet szabad 
fejlődésének e lenyügzése ellen protestait a 16-ik század re-
formatiója." Amott egészen spirituális, itt majdnem végkép 
politikai a reformatio ; kinek mint tetszik , és mint az érdek 
hozza magával. A protestantismusban a folytonos haladás 
miatt nem a hit vezére az embernek, hanem az ember ura a 
hitnek, ura az Istennek ; szép vallási függés Istentől ! 

— A „Lotteria delle offerte cattoliche" bizottmánya a 
pápának ismét 50,000 scudit adott át ; az eddigi összeg te-
hát 150,000 scudit tesz. 

— Febr. 28-án Patrizi bibornok számosaknak adta föl 
az egyházi rendet. A fölszenteltek közt találkoztak ifjak a 
legtávolabbi világrészekből; voltak angolok , irlandiak, Uj-
Granadából, Mexicoból, az Egyesült-államokból. Az olaszok 
közt valának milanóiak, nápolyiak és florencziek. Figyelmet 
ébresztett különösen egy éltes ősz hajú férfiú, ki ez alkalom-
mal subdiaconus lőn. Ez Wodbhall volt, az egykori angol fő-
esperes Canterburyban , ki elhagyva gazdag javadalmát, a 
kath. hitre tért, és a papi pályát választotta. 

— A weimari kormány és fuldai püspök közt hosz-
szabb idő óta tartó egyenetlenségek a papok mint államhiva-
talnokok által leteendő esküre nézve legújabban ugy intéz-
tettek el, hogy a kormány kinyilatkoztatta, miszerént a kath. 
egyház jogait soha sem fogja megsérteni, minek következ-
tében a püspök e föltétel alatt megengedte az eskü leté-
teletét. 

— A rabszolga kérdés az amerikai szerencsétlen ha r -
czok alkalmából sokszor fölemlittetik az angolországi mee-
tingekben, hol ilyenkor beszédek is tartatnak , melyek nem 
egyszer örvendetes vallomásokat tartalmaznak reánk katho-
likásukra nézve. Nem rég Argyll herczeg tartott egy beszé-
det , melyben a többi közt mondá: ;,Az eddigi tapasztalat és 
észlelet bizonyítja, hogy a bibliát semmiféle egyházbeli em-
bereknek sem lehet átadni szabad értelmezés végett; szomorú 
azt látni, mily igen a kor megett vannak a keresztény egy-
házak, és mily sokszor használják föl befolyásukat oly ügyek 
kimentésére, melyeket kárhoztatniok kellene. Az episcopalis 
egyház Amerikában csak uszályhordója az angol állam-egy-
háznak ; a püspökök most először vallják be, hogy a rabszol-
gaságban vannak kárhoztatandó bűnök, minők a soknejűség, 
vérfertőztetés, stb. melyek ellen a papságnak tehetsége szerént 
kell orvoslást keresni ; de azt is vallják, hogy a rabszolgaság 
oly rendszer, melyen Dél-Amerikának socialis élete feneklik, 
és azért meg nem szüntethető. Azt hiszem, hogy az ily nyi-
latkozatok sokkal többet ártanak , mint Colenso müve, mely 
ellen a püspökök most oly lármát csapnak; és ha évenként 
adna is ki ily könyvet, vagy oly sokáig élne mint Mathusalem, 
még sem tenne annyi pusztítást, mint az angol püspökök ily 
beszéde." 

Kegyes adomány: 
A Szent-László-Társulatnak a veszprémi papnövendékek és lel-
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Havi szemle. 
IL 

„Omnibus notum, planeque exploratum est, 
quomodo miserrimis hisce temporibus lamentabilis 
rebellionis impetu universus prope terrarum orbis 
cum maximis et numquam satis lugendis cath. Eccle-
siae civilisque societatis damnis exagitetur, ac dive-
xetur." Szent-atyánknak drága szavai mart. 16-án. 
Parányi a tehetség, rövid az idő, sziik a t é r , kes-
keny a baráti kör , hol szavunk visszhangzik, de hol 
a szent-atya s főpásztoraink szólanak, gyengeségünk 
háttérbe szorulhat. 

Két műveltség van, egyik keresztény s katho-
likus, másiknak legio a neve, de a kereszténységnek 
mindenütt az ellensége. A t ö r ö k műveltség Djed-
dában s Libanon vidékein mészárol; a c h i n a i s 
a n a m i műveltség hitküldéreinket gyilkolja, testvé-
reinket a hitben üldözi; a f o r r a d a l m i műveltség 
éget, lövet Nápolyban, 1793-ban nyaktilóra vitte a 
nemzet legnemesebb fiait, Mexicoban, s Italiában 
számkivetésbe küldi püspökeinket; az a n g l i c á n 
műveltség éhhalállal pusztítja a kath. irlandi népet; 
a muszka műveltség betöri a templomokat, vérrel 
fecskendezi az oltárokat, Siberiával bünteti az imád-
ságot és a gyászruhát. Kettős műveltség, egyik az 
Istennek hódol, másik vele daczol; amaz keresztény, 
ez fölelevenedett pogány műveltség. Az egyetemes 
türelem magasra nőni, szélesre terjedni engedte az 
igazságnak tagadását, a sirból fölhívta azon tévelye-
ket, melyektől a világ örökre megszabadultnak lát-
szott. A pogány műveltség eszmének kiáltja ki a té-
velyt, s vele a szabadság, a haladás, az egyenlőség 
neve alatt öli az egyént, a polgárt, a nemzetet, s hogy 
megölhesse, vagy midőn megölte, megbecstelenítő 
Mennyi a példa; La Moricière 1860-ban musulma-
noknak nevezte a forradalmi conspiratorokat, keve-
set mondott, mégis sok kedélyt föllázitott, mivel fe-
jén találta a szeget. Nem kivül, de benn mar , dul az 

ellenség, nem a határokon, hanem a társadalom ke-
belében rombol. Mondhatni, a külsőleg egynek lát-
szó társadalomban két társadalom vagyon, melyet 
egymástól csak értelmek és vágyak választanak el. 
Hitben, reményben, vágyban, erkölcsben, szokásban, 
cultusban, szóban, értelemben, irányban, mint a tüz 
és viz, mint a fény és setétség, egymástól elütünk, 
különbözünk. Nem értjük egymást; ugyanazon sza-
vaknak, szólamoknak más és más értelme, a mint az 
egyik vagy másik társadalomhoz tartozik, a kinek 
fejében a szó fogamzik, s ajkairól lehangzik. A több-
ség együgyű, a csábszavakkal oly értelemben foga-
tik le, milyenben a szó soha se használtatik. Eddig 
szabadság volt az igazat tagadni, a tévelyt vallani, 
— a jót akadályozni, a rosszat korlátlanul gyako-
rolni. A világ oly biztos volt az igazságról, hogy a 
tévelynek is szabad u ta t , korlát lantért nyithatott ; 
oly buzgó volt a jóban, hogy ennek jogaival a go-
noszt is fölruházta. Oly békés volt a világ, hogy az 
igazság- és tévely-, a jó- és rossznak fogalmával se 
akart tépelődni, s lelkismereti szabadságnak, hala-
dásnak, legújabb műveltségnek tartá, a jót s gonoszt, 
az igazat s a tévelyt mindenben párvonalositani. Sza-
badelvüség ! a gonosznak egyenlő joga a jóval az ál-
lamban s a társadalomban. De a nép borzalmasan kö-
vetkezetes, a tények a kérlelhetlen egymás-utánt kö-
vetik ; a szabadelvüségben egy lépéssel tovább kel-
lett haladni. Ma már szabadság, nem a jó- s gonosz-
nak, az igaz- s tévelynek egyenlő jogossága, hanem 
a tévelynek, a gonosznak egyedüli uralkodása, az 
igaznak, a jónak eltiprása. Bárgyúság volna az igaz-
nak, a jónak azon jogokat adni, melyekkel a tévely s 
a gonosz bir. Ez haladás. Haladás, ha a keresztény-
séget a társadalomból kizárják, társadalmi befolyás-
tól megfosztják ; műveltség, ha a polgárt s az álla-
mot az erkölcsi törvény alól, mely minden társadal-
mat kimivelt, kivonják; szabadság, ha a tévelynek s 
a gonosznak a törvény védelmét megadják, s az 
igaztól, a jótól megvonják; haladás, midőn a jónak 
terjedni, a sziveket meghóclitani nem szabad; mű-
veltség, midőn az igazságnak az elméket megvilágo-



sitani tilos; szabadság, midőn az istenit kiki roham-
mal üldözi, — a bűnben, az erkölcstelenségben nyert 
egyenlőség a kornak diadala, s midőn az emberiség 
elfelejtve magas rendeltetését az igazat az elméből, a 
nemest a szivből, az erkölcsöt az akaratból elveszti, 
egyenlő lesz a baromiságban, müveit a durvaságban 
szabad a gonoszban, sokra haladott az egyetemes el-
nemtelenedésben. Miért oly gyenge a szó, oly töré-
keny a toll, a szivekhez oly szük az ösvény, hogy 
többet, hogy mindent nem mondhatunk? Csak a 
papság hü legyen a szent elvekben, szilárd a fegye-
lemben, a főpásztorokhoz törhetlen a ragaszkodásban, 
semmi sincs veszve, a jövő meg van mentve. 

A szabadkőmivesség Turinban, Lissabonban, Brüs-
selben a kormányon ül, Verhaegen által mind há-
rom szövetségbe lépett, három kath. országot tép, 
zaklat, nyomorgat. Függetlenséget kiáltottak ők tiz 
év előtt, az államot az egyháztól elszakitották. A 
,szabad egyház a szabad államban' foganatba véte-
tett. Az állam Belgiumban nem gondolt avval, ki a 
püspök? ki a plébános, ki hova, s miképen temette-
tik, kihez, s honnan érkezik valami levél? Az egy-
ház mégis virágzott; ma már a magára hagyatott 
egyház nem más, mint törvényes fejetlenség, az egy-
házat tehát elnyomni, kiirtani kell. „Ölje ki , nyelje 
el az állami hatalom az egyházi hatalmat. Midőn a 
religiot az államtól függetlennek nyilatkoztatjuk, az 
államot romboljuk, a fejetlenséget törvényesítjük." 
Ez a belga kőmivesnek, ma nagy államszolgának 
szava. Tiz év előtt a püspököt a templom falai közé 
zárni szabadság volt, ma a püspök „vetélytárs, az ál-
lamnak halálos ellensége", a püspöknek szabad vá-
lasztása „az állam jogainak, s kötelességeinek vétkes 
elhanyagolása." A cultusnak szabad megvetése, a 
társulati jognak kőmives páholyokban gyakorlása 
nagy haladás volt, ma „a cultusnak, s szolgáinak nem 
lehet joga, nem lehet igénye a polgári törvény vé-
delmére"; a társulati j o g , a szabadkőmivességet ki-
véve, „oly szabadság, mely a társadalom létét fenye-
geti, mivel csak a szerzeteseket szaporitja"; a tani-
tásszabadság haladás volt , ma veszélyes, mivel az ál-
lami egyetemek és a kőmives-iskolák üresen konga-
nak, a löweni egyetem , s a szerzetes-iskolák tömve 
vannak. A tévelynek, a gonosznak egyenjogúsága 
az igazzal, a jóval ennek előléséig jutott . Örök di-

' ) L'église et l 'état , L a u r e n t , Bruxelles. 1863. — 
Laurent a ganti egyetemnél jogtanár, e röpiratnak gyártása 
után a belügynél osztályfőnök; a kőmives lapok kimondták, 
hogy Frère , s Tesch, sőt az egész kormány nézeteinek a 
tolmácsa. 

csősége a belga papságnak s kath. népnek, hogy a 
gonosznak teljes szabadsága mellett a jóban oly áll-
hatatos volt. A kőmives-vezérek tudták, hova törnek, 
de az egyiigyü katholikusok a szabadelvüség hiná-
raiba merülve csak ma lát ják, midőn a kőmivesség 
nagy táborba szállva nyilt lobogóval lép k i , melyre 
a kereszténységnek kiirtása van irva. ' ) Késő bánat. 
A harcz vallásos, a vallás minden ponton föltűnik, az 
emberiség szivének, lelkének legnemesebb kincsei 
megtámadva, veszélylyel fenyegetve. A kinek lelke 
nagyra, magasra tör, a jónak szabadságaért, a ker. 
műveltségért, az emberi kebel nemességeért lobog s 
lángol, harczoljon az egyház soraiban, szakadjou a 
világ két nyilt táborra, az ó és uj Europa ,* a keresz-
tény és pogány társadalmi, a conspiratorok és a cle-
ricalisok hadoszlopaira; értsük, ismerjük egymást , a 
csatát gyakran a lelkes kisebbség nyerte. A kőmive-
sek a felsőbb osztályokat a szabadság, a pórnépet a 
fölszabadulás zászlója alá gyű j t i k , a tudósokat er-
kölcstelen irodalom gyártására, a tudatlanokat ennek 
olvasására, mindnyájukat ,a kereszténységnek meg-
tagadására esküvel kötelezik. Az eskü vallásos cse-
lekvény, ők a vallással vallástalanságra, Istennel is-
tentelenségre kötelezik ujonczaikat. A pápák 150 év 
előtt kárhoztatták a kőmivességet, kiirtására hivták 
föl a hatalmasokat; a föld hatalmasai kőmives ta-
nácsnokokkal levén környezve, mosolyogtak, hogy a 
pápa ágyúval üldözi a verebeket. Francziaországnak 
vérben kellett úszni; Németországnak Jena- s Au-
sterlitznél porbadülni; Spanyolországnak bel háborúk-
ban kimerülni; az olasz félszigeten a nyugalomnak a 
fejedelmekkel számkivetésbe menni, hogy a világ 
megértse, miről szóltak a pápai brevék. A kőmives-
ség Belgiumban, Portugalban, Italiában az álarezot 
letette, a kereszténység Istenének nyilt hadat üzent; 
sokkal szorosabb viszonyban él az európai államcsa-
lád, semmint ily merényt , mint jelentéktelent hall-
gatással lehetne mellőzni. Vannak a kőmivességnek 
tanodái, tanárai, melyeknek tanai blasphemia , van-
nak ujságlapjai, melyeknek betűi, vannak táborno-
kai, kiknek napi-parancsai blasphemia. Nyújtott se-
gélylyel kizsákmányolja a népnek szegénységét, pén-
zén megvásárolja az ügyefogyottnak testét, lelkét, 
életét, halálát; kit megtoborzott, életre halálra lobo-
gójához kötött, őrt állit a haldokló ágyához, nehogy 
Jézushoz sóhajtson, nehogy merevedő kezeit a feszü-
letre kinyújtsa, nehogy az Istentől irgalmat , az egy-
ház szolgájától föloldozást kérjen; nyelvére szitkot 

Journ. de Brüx. 65. sz. 6. mart. 1863. 
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tesz, kezébe követ, hogy ezeket a szentek szentje el-
len sújtsa, hogy blasphennával telt élet után blasphe-
miával lépjen az itélő birónak széke elé. Ez a ,solida-
risok' egyesülete Belgiumban, kik ma régi együgyü-
ségükön mosolyognak, hogy valaha az igaznak, a jó-
nak jogait elismerték. Elhal a szó, melyet tollúnk he-
gyéről lövelünk, — szent-atyánkkal ismételjük: uni-
versus prope orbis rebellionis impetu curn maximis 
Ecclesiae civilisque societatis damnis omnium bono-
rum dolore exagitatur ac divexatur. 

Szabad intézvények vágya annyira megszállta 
az elméket, hogy csak annak van tisztelete a jelen-
ben, annak jósoltatik dicsőség a jövőben, a mi ezekre 
építtetik. Fejedelmek, államférfiak, tudós s tudatlan 
irkászok a szabad intézvények fogalmainak csillámai-
val diszlenek. Ezeket kérik a pápától. — Nem va-
lánk IX. Pius lelkének titkárai, de a helyzeteket ta-
nulmányozva mondhatjuk, hogy az 1849-ben adott, 
s folyó év elején megújított Statuto a Gondviselés-
nek engedvénye volt a pápaság igazolására, IX. Pius 
dicsőségére, a forradalmi szabadelvűek leleplezésére, 
a fejedelmek s népek intésére. Oly időben, oly kö-
rülményekben adatott a Statuto, midőn a siker bizo-
nyosnak látszott, s igy, hogy a sikeretlenség, mely a 
nagylelkű fejedelmi atya rendelkezéseit sújtotta, mé-
lyebb benyomást tegyen a szivekre. 1825. óta sza-
bad intézvényeket sürgettek az európai udvarok a 
szent-széktől. Tespedésről, a haladás, a műveltség 
iránt változatlan ellenszenvről vádolták a pápaságot, 
s az utolsó pápák mozdulatlansága igazolni látszott 
azokat, mivel a szent-szék nem űz utczai diplomatiát, 
hogy iratait dobra üsse. IX. Pius nagy bizalommal, 
nagyobb lélekkel szivének sugallatára fogamzott sza-
bad intézvényekben fejedelmi jogait népével meg-
osztotta, s várta, mitől elődei rettegtek. Meg kellett 
mutatni, hogy a pápaság mindég képes a becsületes 
szabadság ösvényére kilépni, csak jó lélekkel legyen 
dolga. Mit IX. Pius elődei előre lát tak, a pápaság 
megdöntése a Statutot nyomban követte. Ha IX. Pius 
intézkedése sikerül, a személyt fénykör övedzi, de a 
pápaság elhomályosittatik, mivel VII., VIII. Pius, 
XII. Leo és XVI. Gergely az igazolt vádak alá te-
mettetnek. De IX. Pius nehezen menekült a gyilok-
tól, a pápaság igazolva van, miért nem adott előbb 
Statutot, s hogy a szabadságnak nem a pápaság, ha-
nem egyedül a forradalmi szabadelvüség ellensége, 
mivel mindennel visszaélve mindent megront. A fe-
jedelmi udvarok 1848-ban saját viszályaikon, s Ro-
mának vérrel telt utczáin látták az előbbi pápák 
viseletét igazolva. — A helyzet veszélyeit, a forra-

dalmi összeesküvés terveit az európai udvarok kö-
zött egyedül a szent-szék ismerte. Ez tudta , hogy a 
szabad intézvényeket csak gonosz terveinek köny-
nyebb kivitelére kéri az összeesküvés, hogy ez nem 
czél, hanem eszköz a ker. királyság megdöntésére 
Európában. A pápai trón lépcsőin dicséneket zengett 
az összeesküvés, Pius ellen fordította azon fegyvert, 
melyet ez oly nagy bizalommal a nép kezébe adott. 
A titkos terveknek véres tényekben kellett leleplez-
tetni, mivel a pápai brevék hitelt nem nyertek. Mi-
kor a nép mindent megnyert , a mit kért, a nép ve-
zérei a pápaság halálát kiáltották, az álnokok a nagy-
lelkű pápát Tábor hegyéről Golgotára vonszolták, 
hogy a szenvedések hivatását, mely a pápaságtól el-
választhatatlan, dicsőségesen teljesítse. A töviskorona 
a pápaság fején a dicsőség sugára. Ma kiki tudja, ki 
tudni akarja, hogy a forradalmi összeesküvést csak a 
keresztény királyság sirja körül öntött vérpatakok 
elégíthetik ki. „Egy merény törli ki a királyi mél-
tóságot? A helyen, hol a királyság volt , rettenetes 
mélység nyilik meg, s minden, mi körülötte van, 
bele ömlik", mondá Shakespeare. 

A forradalmi összeesküvésnek törhetlen gátja az 
egyházon kivül a kath. lelkismeret. A kath. lelkis-
meretnek éltetője a független pápa; ezt tehát meg-
döntve, a törhetlen lelkismeret azonnal megtörik. 
Nemtelen szolgaság a népre, zsarnok önkény a nép-
vezérek számára a czél; mig a kath. lelkismeret meg 
nem törik, e czél soha el nem éretik. Itt a ti-
tok , miért törnek az egész világ forradalmi sectái 
a pápai fejedelemség ellen, mivel ellene mindenik 
saját érdekeit keresi. Nem lehet kiirtani az egyházat, 
tehát legalább társadalmi befolyásától, jogaitól, be-
csétől, diszétől kell őt megfosztani, a pápai fejede-
lemségben az egyházat, a kath. lelkismeretet meg-
törni, leverni. Nincs ország, hol az egyház a társada-
lomból lehetőleg ki nem volna szorítva, lehetőleg 
nem volna lekötözve. Mindenütt csak kegyelemjo-
gai, törékeny biztosítékai, semmi, vagy kevés birto-
kai, olcsó szabadságai vannak; oh! a katholikusok 
lelkismeretük méltóságát és diszét könnyen elhanya-
golják. De mégis lehet mondani, hogy az államilag s 
társadalmilag elnyomott egyház szabad, mivel a füg-
getlen pápának tanait vallja; a lelkismeret és lélek 
nemes, mivel semmi érdek alá nem vetett pápának 
hódol. Mikor még a részletes egyházaknak minden 
állami s társadalmi biztonságai, jogai, diszei megvol-
tak, mennyit szenvedtek mégis az avignoni pápák 

i) Hamlet 3. felv 8. jel. 
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idejében? hova sülyedt a kath. lelkismeret? E nélkül a 
16—ik század vallásos forradalmárai soha visszhangra nem 
találtak volna. Mivé lennének ma a részletes egyházak, hova 
nemtelednék a kath. lelkismeret, midőn az általános, s min-
den részre értelmezett jogon kivül semmi oszlopa nincs, ha 
ezen független pápa is megszűnnék ? A király parancsára 
tett vallásváltozások a 16-ik században legyenek példa Tiz 
év alatt az egész országnak háromszor változtatni vallást, 
annyit tesz, mint azon ország népének lelki nemtelenségéről 
örök bizonyitványt irni. Ha üdvös volt a pápai fejedelemség, 
midőn Europa három érsekfejedelmet tisztelt, ma szükséges ; 
ha nem volna már, teremteni kellene. ,Befolyás a papságra, 
mondá Cavour, s nincs korlát a kormány előtt' ; — nincs, — 
ha a pápa nem fejedelem, s az egyetemes szolgaság beáll, a 
kath. lelkismeret elhallgat, csak a vértanuságban szóland, s 
szavát hazaárulásnak fogják mondani. Azért küzdenek a ne-
mes keblek ezen fejedelemségért, mivel az emberiséget az 
aljasodástól féltik. A népnek, az európai társadalomnak ne-
messége van ezen fejedelemséghez kötve, mig ez áll, a for-
radalmi összeesküvés a kath. lelkismereten mindég s minde-
nütt megtörik. 

A lelkismeret nemessége a polgári életben is csak a 
független pápában leli biztositékát. Mily politikai, mily pol-
gári szabadságai vannak ma a népnek ? Nem egy államot, ha-
nem Európát értjük. Hova nem avatkozik, mivel nem ren-
delkezik az állam ? Házasság, nevelés, tanitás, birtok, ipar, 
kereskedés, jótékonyság, egyesület, üzlet, családi s nyilvános 
kör, minden, minden az állam kezében van, s hol a hatalom e 
gratia populi van, ott lehet mondani, a nép szabadságai e gra-
tia gubernii vannak. Az állam, a társadalom alárendeltséget föl-
tételez. Kitől függjön a polgár? Embertől? 0ehhez hasonló; 
ha hasonlótól függ, nem ezt emeli, de magát lealjasitja, I t t csak 
a társadalmi nagy dogma segit , hogy az engedelmesség, az 
alávetés, a függés, mely a lélekig megy, ne legyen aljasodás 
s ezen társadalmi dogma : non est potestas, nisi a Deo. Ha a 
polgárnak lelkismerete tudja, hogy nem embernek, hanem 
Istennek engedelmeskedik, midőn a polgári törvény szerént 
igazodik, ő ember maradt nemességének magaslatán; mivel 
hogy Istennek alá vesse magát, nem szükség meghajolni, 
quia Altissimus est. Azon társadalmi dogma, az emberi ne-
mességnek sarkköve, a társadalmi dogmának pedig őre a 
független pápa. Pulvis es, et in pulverem reverteris', mondja 
az egyház a fejedelemnek; a senatus populusque Romanus 
Ítéleteinek elejét vette , Nero , Caligula, Antonius nem lesz 
többé az istenek között. ,Oinnis anima sublimioribus potesta-
tibus sit subdita, non propter iram, sed propter conscien-
tiam' mondja az egyház a népeknek ; de midőn az Isten pa-
rancsa ellen parancsol a kormány, a független pápának szava 
a parancsot kárhoztatja , a polgári lelkismeretet megmenti. 
Hogy a polgárok lelkismerete emberi önkény alá ne jusson, 
hogy mindig s mindenütt a polgári törvényekben is csak Is • 
tentől függjön, vagyis, hogy a polgárok lelkismerete a leg-
tökéletesebb engedelmességben is csak az Isten előtt meg-
hajoljon, s az isteni hatalom körén kivül önálló, független 
legyen, s maradjon részére egy kör, melybe ember be ne 
törhessen: a fejedelem pána őrzi, tartja, biztosítja. Lehetnek 
ma is zsarnokok , de a független pápa fogja azokat megis-
mertetni, utálatosságaikban föltüntetni, s a polgári lelkisme-

ret nem fogja csókolni a Caesarnak kezét, mely őt nyaktilóra 
küldi, mint VIII. Henrik alatt Ha már önkény alatt kell 
lennem, mig ezt önkénynek ismerem, lelkem nemessége 
mentve van ; mikor jognak vélem, oly nemtelen lettem, mint 
az önkény. — Ide tör a forradalmi összeesküvés, midőn a pá-
pai fejedelemséget ostromolja, hogy a népvezérek önkénye 
alá vetett nép szabadságnak mondja, midőn elnyomatik; bol-
dogságnak, midőn kifosztatik ; műveltségnek, midőn lealjasit-
tatik, hogy a sarat ne lássa, ne érezze, melybe letapostatott, 
s ne is legyen e világon, a ki őt testi s lelki nyomorára fi-
gyelmeztesse. 

Miért nem hatalmasabb a toll, miért nem szélesebb a 
rokonszenvi kör, melyben szólunk, hogy többet, sőt mindent 
mondhatnánk ? Az Istentől származtatott fejedelemséggel az 
egész emberiség lelki nemessége van a kérdésben. — De a 
szent-atya szólt, a főpásztorok oktattak, nekünk csak az ima 
marad : Spiritum nobis Domine tuae caritatis infunde ; ut 
quos sacramentis paschalibus satiasti, tua facias pietate con-
cordes ! 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

P I I 
DIVINA P R O V I D E N T I A 

PAPAË IX. 
ALLOCUTIO HABITA IN CONSISTORIO SECRETO 

DIE XVI. MAIITII MDCCCLXIII. 
V E N E R A B 1 L E S FRATRES ! 

Omnibus notum, planeque exploratum est, Venerabiles 
Fratres , quomodo miserrimis hisce temporibus lamcntabilis 
rebellionis impetu infelix praesertim Italia, et universus 
prope terrarum orbis cum maximis, et nunquam satis lugen-
dis catholicae Ecclesiae, civilisque societatis damnis, et in-
credibili Nostro Vestroque, et omnium bonorum dolore exa-
gitatur ac divexatur. Quae tristissima sane rerum perturba-
tio ita Mexicanam etiam Rempublicam perculit, ut inibi san-
ctissima nostra religio miserandum in modum fuerit afflicta 
ac prostrata. Nos igitur de universi Dominici gregis salute 
Nobis ab ipso Christo Domino divinitus commissa vehemen-
ter anxii ac solliciti curas oraiies cogitationesque ad spiritua-
l s illorum fidelium reparandas ruinas, eorumque bonum 
magis magisque procurandum convertimus. Et quoniam, Ve-
nerabiles Fratres, eiusdem Mexicanae Reipublice Sacrorum 
Antistites a proprio grege avulsi, et in exilium eiecti fere 
omnes in hanc Nostram almam Urbem convenerunt, Nobis-
que exponendum curarunt, necessariam omnino esse novam 
vastissimarum illarum Dioecesium circumscriptionem, iccirco 
iustis eorumdem Venerabilium Fratrum votis ac postula-
tionibus quam libentissime obsecundare existimavimus. 

Quare Vobis significamus, episcopales Mechoacanam 
et Gruadalaxarensem Ecclesias ad Archiepiscopalem dignita-
tem a Nobis evectas fuisse, et alias Septem novas dioeceses 
in Mexico erectas. Atque harum duae, scilicet Tulancingen-
sis, et Queretarensis institutae fuerunt in territorio ab Ar-
chiepiscopali Mexicana Ecclesia seiuncto, aliae vero duae 
Dioeceses, nempe Verae Crucis et Chilapensis in territorio a 
Dioecesi Angelopolitana disiuncto, ac duae nempe Zamoren-
sis et Legionensis in territorio a Mechoacana Dioecesi abiun-
cto, et una nempe Zacatecensis Dioecesis in territorio a Gua-



dalaxafensi Ecclesia separato Hinc Mexicanae Arcliiepis-
copali Ecclesiae, veluti Suffraganae subiectae erunt Dioece-
ses Angelopolitana, Chiapensis , Oaxacensis , Jucatanensis, 
Verae Crucis, Chilapensis et Tulancingensis ; Archiepisco-
pali vero Mechoacanae Ecclesiae, Dioeceses S. Aloisii P u -
tosiensis, et Queretarensis , Legionensis ac Zamorensis; Ar -
chiepiscopali autem Ecclesiae Guadalaxarensi, Dioeceses 
Durangensis, Linarensis, Sonorensis et Zacatecensis. Aposto-
licas autem de hac re Litteras emitti iussimus, quibus novi 
praescribuntur lines , quos Mexici Dioeceses posthac erunt 
habiturae , quarum numerus, ut videtis , non parum est au-
ctus. Hoc sane modo dum rebellionis homines sacra omnia 
in illis regionibus funditus destruere conantur, Nos in novis 
constituendis Dioecesibus opportuna tot tantisque illorum 
populorum malis remedia adhibere et ecclesiasticis illius Rei-
publicae negotiis omni studio consulere contendimus. Atque 
ea profecto spe nitimur fore, ut dives in misericordia Deus 
Nostris hisce curis benedicere , et laetissimum, gratissimum-
que successum tribuere velit. Cum autem Nobis apprime nota 
sit religio, et episcopalis zelus, quo praestant ii omnes, quos 
earundem Dioecesium regimini et procurationi praefecimus, 
tum non dubitamus, quin ipsi Nostris respondentes votis om-
nes gravissimi episcopalis muneris partes sedulo explere, 
spirituálém illorum ildelium utilitatem modis omnibus curare 
omnemque Nobis in componendis ecclesiasticis illius Rei-
publicae negotiis operam navare studeant. 

Praesens ac deploranda Poloniae conditio ita quoque 
Pontificiam Nostram, qua catholicum illud regnum semper 
prosequuti sumus , sollicitudinem magis magisque excitavit, 
ut inter alia nonnullarum eiusdem Regni Dioecesium vidui-
tati prospiciendum esse duxerimus, quarum aliquae non me-
diocri animi Nostri molestia iamdiu suo fuerant orbate pa-
store. Quamobrem, veluti iam audivistis, Episcopos Plocen -
sem, Augustoviensem , Chelmensein, quorum ultimus Ru-
theni ritus , ac tum Varsaviensis , tum Chelmensis Ecclesia-
rum Suffraganeos Episcopos renuntiavimus, et constituimus 
ut ipsi una cum aliis Venerabilibus Eratribus illius Regni Sa-
crorum Antistitibus sacerdotali zelo incensi, et sedulo quae-
rentes quae Iesu Christi sunt, omnem curam, diligentiam, 
laborem, consilium ac studium adhibeant, ut divina et salu-
tifera Christi fides, religio, doctrina eodem in Regno stabilis 
et immota permanens quotidie magis vigeat , et efflorescat, 
utque ea omnia amoveantur mala ac damna, quibus diu in 
illis Regionibus Catholica affligitur Ecclesia. Clementissimus 
vero misericordiarum Pa te r , et Deus totius consolationis 
propitius annuere dignetur humillimis ac ferventissimis No-
stris precibus, quas pro Ecclesiae suae sanctae ubique terra-
rum triumpho et pace , et pro vera omnium populorum pro-
speritate et tranquillitate ad Ipsum dies noctesque fundere 
non intermittimus. 

Atque hac occasione non levi animi Nostri laetitia Vo-
bis nunciamus, Venerabiles Fra t res , a Nobis cum Republica 
Sancti Salvatoris itemque cum Republica Nicaraguensi Con-
ventiones initas fuisse ad normám earum Conventionum, quae 
ab .hac Apostolica Sede cum aliis Americae centralis Guber-
niis factae fuere. Hisce Conventionibus inter cetera cautum 
in primis voluimus ac statuimus, ut tum in Republica San-
cti Salvatoris, tum in Republica Nicaraguae sanctissima no-

stra religio dominari, ac veluti propria utriusque Reipubli-
cae religio omnino esse debeat. Sancitum etiam es t , ut ve-
neranda catholicae Ecclesiae iura intégra et inviolata serven-
tu r , ut Episcopi in sacri ministerii munere obeundo liberi 
omnino sint, ut accuratae iunioris presertim Cleri educationi 
diligentissime consulatur, et seminaria insti tuantur, et con-
grua Sacris Ministris dos attribuatur, ut aliae Religiosae Fa -
miliae ibi esse possint, praeter illas , quae in praesentia exi-
stunt, utque utriusque Reipublicae Episcopi, omnesque üde-
les cum hac Apostolica Sede libere communicare queant. 
Mandavimus, ut hae Conventiones iam a Nobis, et ab utrius-
que commemoratae Reipublicae Praesidibus ratae habita 
Vobis exliibeantur una cum Apostolicis Litteris illas confir-
mantibus, quo easdem plenius et accuratius cognoscere 
possitis. 

Iam vero novo Cardinalium numero amplissimum Vestrum 
ordinemhodie augendum decrevimus in ipsum cooptando cla-
rissimos Viros qui singulari erga Nos, e thane Apostolicam Se-
dem fide spectati , et ingenio, probitate , p ie ta te , doctrina 
praestantes commissis sibi muneribus egregie perfuncti sunt, 
et quorum ope, sicuti Vestra , Nos in Ecclesiae procuratione 
asperrimis hisce temporibus adiutum iri confidimus. Novi 
porro Cardinales sunt 

Iosephus Aloisius Trevisanato , Patriarcha Venetiarum 
— Antonius De Luca, Archiepiscopus Tarsensis, Noster, et 
Apostolicae huius Sedis apud Caesaream et Apostolicam 
Maiestatem Nuntius — Andreas Bizzarri, Archiepiscopus Ph i -
lippensis, Congregationi Episcoporum et Regularium Secre-
tarius — Ludovicus De la Lastra y Cuesta , Hispalensis Ar-
chiepiscopus nunc a Nobis renuntiatus — Franciscus P e n -
tini, Camerae Apostolicae Decanus — Ioannes Baptista Pi-
t r a , Monachorum Ordinis S. Benedicti — Philippus Guidi, 
Fratrum Ordinis Praedicatorum. 

Quid vobis videtur ? 
Auctoritate Omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum 

Petri et Pauli, ac Nostra creamus S. R. E. Cardinales 
Presbyteros scilicet 

Iosephum Aloisium Trevisanato — Antonium De Luca 
— Andreám Bizzarri — Ludovicum de la Lastra y Cuesta 
— Ioannem Baptistam Pitra — Philippum Guidi. 

Diaconum vero 

Franciscum Pentini 
Cum Dispensationibus, Derogationibus, et Clausulis 

necessariis et opportunis. 
In Nomine Patris + et Filii f et Spiritus + Sancti . 

Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, martius 25-én. Városunk ma, irja az 

,Esztergomi újság', a szokott egyházin kivül egy szokatlan 
polgári ünnepet is ü l t : a lapunkban már néhány izben 
emiitett, i t t e nemben első, a pesti hasonló egylet mintá-
jára létesített „kath. legény-egylet" alakulása és megnyi-
tásaünnepét. Vidéki városunk már pár nap óta mozgásban 
volt, elfoglalva az ünnep előkészületeivel ; ma pedig már jó-
kor reggel a félváros talpon volt , hogy közvetve vagy köz-
vetlen részt vehessen abban. Mindemellett sajnáljuk, hogy 



helyi lapunk többnemü tartalma és szük kerete miatt kény-
telenek vagyunk azt csupán egyes főbb pontjaiban követni, 
és a részleteket elhagynunk vagy más lapoknak átenged-
nünk kell. — Az ünnepély a kir. városi templomban vette 
volt kezdetét, hol még 8 óra előtt az elemi- és reál-iskolai 
ifjúság, zászlóik elővitele s tanáraik vezetése mellett, he-
lyet foglalt ; majd később a megyei, városi hatóság is, több-
nyire kardosan ; végre számos mindkét nembeli népség, mely-
nek élén a templomban a legény-egylet tagjai állottak. Pont-
ban 8 órakor üdvlövések és harangozás jelezék ő eminentiá-
jának, mint az egylet főpártfogójának a residentiábóli megin-
dultát, ki nem sokára udvari kíséretével együtt fényes diszfo-
gatokon megérkezvén, csakhamar a szokásos, főpásztort meg-
illető segédlet mellett saját személyében mondá el a szent-
misét , melynek végeztével dr. S z a b ó k y Adolf, a pesti 
kath. legény-egylet erélyes elnöke alkalmi-beszédet intézett 
az egylet fölavatandó tagjaihoz, kiemelvén abban különösen 
szent Józsefet „mint az ipar képviselőjét, megszentelőjét" a 
régi korban. Prímás ő eminentiája is intézett az oltártól intő 
szavakat az ifjú iparosokhoz , miután őket saját kezeiből 
megáldoztatni méltóztatott. Az isteni-szolgálat befejeztével 
a már érintett összes ifjúság és temérdek népség után —• 
mely processióvá alakult — az agg érsek bibornoki ruhában, 
mellén sz. István nagy rendjelével diszitve, a hosszú utczákon 
át gyalog ment mindenütt egész a takarékpénztári épületig, 
melynek erkélye, ablakai és hágcsói szőnyegekkel és zászlók-
kal valának diszitve. A kapunál a takarékpénztári tisztvise-
lőség várt ő eminentiájára, hol az intézet nevében meleg sza-
vakkal iidvözlé őt a takarékpénztárti tkára ; beszédében helye-
sen fejtegetvén azon „testvéri viszonyt, melyben a takarék-
pénztárak állanak az iparral és az iparos osztálylyal." Élénk 
éljenzés kitörése után végre fölvezettetett ő eminentiája az 
épület második emeletében fölfogadott legény-egyleti helyi-
ségbe, mely csinosan s alkalomszerüleg volt diszitve. I t t be-
léptekor a helybeli dalárda-egylet fogadta őt énekével. Majd 
dr. S z a b ó k y Adolf üdvözlé ő eminentiáját, előadván rö-
viden az 1856-ik évben alakult pesti legény-egylet mintájára, s 
ő eminentiájának kivánatára alakított esztergominak genesi-
sét, melynek szinte czélja: „a vallás és hasznos ismeretek 
terjesztése" miért is kéré ő eminentiáját, hogy a kath. polgári 
intézetet megnyitottnak nyilvánítani méltóztassék. Mire az 
é r s e k-b i b o r n o k , miután az egyletet főpásztori hatalmá-
nál fogva „megerősitett- s megnyitottnak" lenni ünnepélye-
sen nyilvánitotta, szokott nyájas, patriarchalis, modorában 
hosszasabban szólott ugy a jelenvolt városi elöljárósághoz, 
mint az ipart képviselő mesterekhez, végre és különösen az 
iparos-legényekhez, kiket ő eminentiája „fiainak bátor nevez-
ni"; szólott még buzdítva, szólott intve, ajánlva, serkentve s ki-
emelve különösen a legény-egylet azon egyik főczélját, mely 
által annak iparos-tagjai „ha már a test a heti munka foly-
tán kifáradt, ugyszólva minden költség nélkül lelki élveze-
tekben is részesülhetnek, egymással illendő helyen társalog-
hatnak, és szellemi előmenetelt tevén, a társaságban kelleme-
tesekké tehetik magukat" stb. Hosszas és szivből fakadt él-
jenzés követé ő eminentiája valóban atyai indulatu szavait, 
melyek után Z a j i c s e k János, elemi s reáliskolai igazgató, 
mint az alakult legény-egylet elnöke, egy ékes stylusu beszé-
det tartott, de már inkább tisztán vallási, mint polgári szem-

pontból is tárgyalva a kath. legény-egylet rendeltetését Be-
széde végén „Esztergom jelen nem lehetett polgárságának 
ezrei nevében is hálás köszönetet s ezernyi áldást mondott ő 
eminentiájának jelen napi tetteért, de a mily tetteket épen 
ma 35 év ótai püspöksége alatt folyton gyakorolni meg nem 
szűnt." (Isméti éljenzések.) Ezután C s e p r e g h y Ferencz 
helyb. asztalos-legény üdvözlé tiszteletteljes és eléggé bátor 
beszéddel először ő eminentiáját, majd dr. Szabóky és Zaji-
csek igazgató, továbbá az iparos mester urakat, végül pedig 
legény-társaihoz fordulva elszavalá saját, ez alkalomra készí-
tett s a jelenlevők közt nyomtatásban „emlékül" kiosztott ezen 
egyTeti jelszó : 

„Vallás és erény ; 
Munkásság és szorgalom : 
Egyesség és szeretet ; 
Vidámság és tréfa." 

fölött irt elég jó költeményét. — De az ünnepélynek még sem 
lett vége; mert most még V a s s Zsigmond, pesti czipészle-
gény állott elő és a pesti legény-egylet nevében, saját ez 
alkalomra készitett, és szinte nyomtatásban kiosztott versezete 
elmondásával köszönté az esztergomi uj társ-egyletet. — Mind 
a két iparos-segéd szavalmánya a jelenlevők által éljenzéssel 
fogadtatott, s miután még ő eminentiája a legény-egyleti he-
lyiséget a helyb. dalárda éneklése közt megtekinté, „az esz-
tergomi kath. legény-egylet" megnyitásának ünnepélye vé-
gét érte. 

LOVAS-BERÉNY, mart. 23-án. A napokban véletle-
nül kezembe akadt a „Gyermekbaráténak néhány füzete. 
Atlapozgattam, és szemeim különösen a „Világtörténelem", 
— „Az ősvilág" föliratú czikken akadtak fön. Kíváncsi levén 
tartalmára, átolvastam és nagyot sohajtot tam, tudván azt, 
hogy az emiitett „Gyermekbarát"-ot lelkes kath. uriházak 
nevelői is szokták az egyház és hon, gondjaikra bizott drága 
reményeinek szellemi tápul (!) nyújtani. Hogy rövidek le-
gyünk , irja czíkkiró (vagy inkább fordító u r , mert a 8-ik 
füzetben a fönczimzett czikk végén ez áll : Meynert u tán) 
első szülőink bűnbeesését oly modorban adja elő, mely sz 
hitünk ezen lényeges, mert a megváltásróli tannak is ala-» 
pul szolgáló tanitmányát minden, keresztény positiv fo-
galmától megfosztja. Lássuk csak, mint okoskodik czik-
kiró ur az ártatlan kisdedek romlatlan kebelének meg-
mételyezésére: „Regényes, termékeny helyet rendelt az 
Isten az első emberpárnak. E hely, melyet paradicsomnak 
neveznek, valószínűleg Ázsia belsejében feküdt. A természet 
gazdagon kielégité az első emberek szükségét, kik mint 
gyermekek tapasztalatlanok voltak (mi ugy tudjuk Mózes 1. 
k. 2. r. 20. és 23-ik verséből, hogy némi ismerettel mégis 
csak birt ősapánk, hiszen Ádám minden élő lényt, az ég ma-
darai t , és a föld állatjait nevükön szólította, az asszonyról 
pedig, kit Isten elébe vezetett , azt mondá: „Ez csont az én 
csontomból" stb. Hogy akkor még olyan keserű tapasztalá-
sokkal nem bir t , minőket a bűnbeesés után kellett szereznie, 
nem olyan nagy baj volt) „s kellőleg alig gondoskodhattak 
volna magukról" (minek is ? hiszen csak kevéssel előbb állitá 
czikkiró u r : „hogy a természet gazdagon kielégité az első 
emberek szükségét") De most jön a java : „Azonban a gon-
dolkozó szellem csakhamar fölébredt bennük. A növényvilág 
és egyszerű élet ki nem elégítette őket; lelkük, szellemük 
kutatni kezdett. A sz. írás ezt a megismerés fájának történe-



lében állitja előnkbe. A tiltott gyümölcsöt megízlelték, és ez-
zel sorsuk megváltozott. A halál most a világra j ö t t , azaz : 
a z e m b e r e k a n n a k t u d a t á r a j u t o t t a k , h o g y 
m é g i s f o g n a k h a l n i , mit előbbi állapotuk elrejtett elő-
lük." (Ugyan hogyan állithat czikkiró ur ilyen valótlanságot? 
nem mondta-e az ur Isten Ádámnak a 17-ik versben- A mely 
nap a jó és gonosz tudásának fájáról enni fogsz, halállal halsz 
meg.) ,,De egyszersmind a tevékenységet idézte elő. Előbb 
tunyák voltak" (minő rágalom ! hát a kert müvelése és őrzése 
melyet Isten v. 15. Ádámra bizott, a tunyaságnak volt-e ki-
folyása ?) „Isten kitiltá őket a paradicsomból" stb. Már most 
Ítélje meg a szives olvasó, nem égbekiáltó bün-e a romlatlan 
gyermeki kebleket a világos tényeknek ily szántszáiidékos 
elferditéseivel megmérgezni, és azokban a vallásos meggyő-
ződést ily kárhozatos könnyelműséggel már akkor megren-
díteni , midőn a gyermek önállóan gondolkodni nem képes 
hanem mások tekintélyére támaszkodik, és mindent, a mi 
nyomtatva van , csalhatlanul igaznak tart ? Ne mondja senki 
i s , hogy a gondos vallástanitó vagy nevelő megóvhatja nö-
vendékeit a hasonló olvasmányokból eredhető gyászos követ-
kezményektől, mert már magában is nagy szerencsétlenség, 
ha az ifjú kebelben a kételkedés viszketegét fölkeltjük a val-
lási dolgokra nézve, igen nagy szerencsétlenségnek tartjuk, 
ha az önállóan gondolkodni képtelen ifjú azon gondolatra 
jön is, hogy a vallási dolgokban máskép is lehet gondolkozni, 
mint a hogy vallástanitója vagy nevelője azokat előadja, vagy 
katechismusa és bibliája tartalmazza. Es az ilyen maszlagot 
tartalmazó füzetek magukat gyermekbarátnak n.evezik ? 
ments meg Isten ilyen gyermekbaráttól legalább is minden 
kath. családot! P. 

FANO, febr. 10-én. Vespasiani Fülöp, fanoi püspöknek 
mult évben nagy-csütörtökön, azonnal az isteni-tisztelet után 
történt , s leggyülöletesebb módon véghez vitt befogattatá-
sára olvasóink emlékeznek. A bün, melyért a nagylelkű fő-
pásztor befogatott , a romai poenitentiáriának rendelete volt 
azoknak föloldozására vonatkozólag, kik censurákba estek. A 
csendőrség több plebánusnál lefoglalta a rendeletnek példá-
nyait, s a nagy izgatottságban , milyen volt mult tavaszon, e 
tényben összeesküvést láttak a fönálló rend ellen. A püspök, 
midőn a templom küszöbét át lépte, azonnal fegyveres kisé-
ret mellett Rocca di Pesaroba, azután egy kolostorba zára-
tott testvérével együt t , a ki a megyének papja. A forradal-
márok bosszút kiáltva, siettették a perkeresetet a főpap el-
len. Febr 3- és 4-én mindazon papok mint tanuk Pesaroba 
hozattak, kiknél a romai rendelet megtaláltatott, hogy a püs-
pök ellen tanúskodjanak. Armelonghi ügyvéd , Lázár és Mó-
ricz-rendre vágyakodva, mindent megte t t , hogy az egyszerű 
lelkismereti rendelkezés mint nagy állami bün tűnjék föl, s a 
vádlott ellen a büntetés legmagasabb fokát követelte. A vád-
lott ügyét Boggio Péter vitte. A pertárgyalás napján a tör-
vénykezési épületben egy röpirat osztatott k i , melyben az 
esküdtszéki birák fenyegettettek, minden aljasságokkal el-
halmaztattak, ha a vádlottat fölmenteni mernék. A fenyege-
tés legkivált Boggionak szólt, De ez nemes lelkében fölemel 
kedve, az ártatlan vádlottnak ügyét annál melegebben ka-
rolta föl, a nemtelen rémitésből anyagot vévén a lelkesülésre 
védszónoklatjában. Eme határozott és rettenthetlen viselet 
mindnyájuk tetszését kiérdemelte, ugy hogy a hallgatóság, a 

szabályok daczára is , többször megéljenezte Boggiot a szó-
noklat alatt. A királyi ügyvéd az ékesszólásnak minden gé-
pezetjét mozgásba hozta, hogy a birák at és a hallgatóságot 
a vádlott ellen ingerelje: de aljas kitörései a vádlottnak 
tisztelt személye ellen, csak a vádlott iránti rokonszenvet 
élesztette. A hallgatóság hallgatott a teremben , tetszésének 
Armelonghi iránt semmi jelét nem ad ta , csak kivülről, hova 
a szó nem is hallatszott, zúgott a sok kiáltás a csőcselék közül. 
Ily pártatlan Ítélőszék az a jury a világon ! Boggio ur az ál-
lamügyvédnek minden állításait pontról-pontra megczáfolta, és 
kimutatta hogy ezen irat, mely a bűntényt képezi, nem lázította 
a kedélyeket, mivel azok már 1860-ban voltak fölizgatva. Ezen 
rendelet a hivek, a papok, a püspök kérésere jött Romából, s 
nem csak hogy zavart nem idézett elő, sőt a zavart csillapí-
totta, a mennyire tehette, mivel a ki gyónni megy, léleknyu-
galmat keres. Mily nagy zavar lett volna ellenben, lia a püs-
pök nem gondolt volna a hivek lelki nyugtalanságával, kik 
magukat az egyházi fegyelem büntetései alatt se j te t ték, s 
bizonyosságot keresve, a püspöknél, a gyónószéknél nem ta-
láltak volna ? Hogy a nép az ujonczozástól fut, annak nem a 
püspök az oka, hanem mivel a nép ehhez nem szokott, ujon-
czozást soha nem látott. — A védelem ügyessége, és az ár-
tatlanság földerítése a bírákat arra bir ta , hogy a főpapot 
föloldották. A püspök az egész tárgyalás, vádlás és védelem 
alatt nyugodt volt; midőn a kedvező itélet fölolvastatott 
előtte, egyszerűen mondá : kötelességemet teljesítettem. Az 
ártatlannak győzelmére a sok ajtatosak imáin kivül, kik ma-
gányukban nem szűntek meg könyörögni az Istenhez, az ál-
dott főpap kiszabadításáért; megemlítendő, hogy a fanói szé-
kesegyházban három napos ajtatosság tartatot t ; a pertár-
gyalás napján az Oltári-szentség, a szent-keresztnek nagy 
ereklyéje, a szent tövis, s a védszentek ereklyéi kitétettek. 
Ugyanez történt az egész megyében, s most látjuk az imád-
ságnak hatalmát , mely az ügyvédnek , s a biráknak malasz-
tot nyert az Istentől, hogy az ártatlan fölött a föloldozási í t é -
letet kimondani elég erősek legyenek. A pesaroi püspök so-
kat járt , sokat kér t , hogy a magas foglyot püspöki lakában 
fogadhassa ; a tárgyalás napján saját kocsiján kisérte a tör-
vényszéki épületbe, s haza is vitte. A fanoi nagyprépost, 
meghallván az üldöző keresetnek meghiúsulását, rögtön Pe-
saroba érkezett, hogy főpásztorát a káptalan nevében üdvö-
zölje; ugyan ezt tette a pesaroi káptalan is. 

LONDON, febr. 20-án. Kamaráink a romai kérdésben 
oly nyilatkozatokat tettek , melyeket följegyezni érdemes, 
hogy a feledékenységtől megmentsük. Normanby marquis 
ur és lord, az angol kormánynak Florenzben sok évig hitele-
sített követe az olasz viszonyokat személyes tapasztalásból is-
meri, szavai mindég egy szakértőnek Ítélete. Ehhez járul meg 
a nemes lordnak szép jelleme, hogy az ellenmondásokat, nyo-
morult kibúvásokat egyes embernél, államférfiunál, annál ke-
vesbbé egy nagy nemzet kormányánál szégyennek s gyala-
zatnak tartja, s elég férfiassággal bir , hogy ezek fölött a vi-
lág előtt pálczát törjön. Erre pedig a mai angol ministerek 
bő anyagot nyújtanak, kivált a romai kérdésben. Russell es 
Palmerston képes ma tagadni, mit tegnap mondott; Konstan-
tinápolyban a despotiának bará t ja , a keresztények fölszaba-
dításának ellensége, Italiában democratát játszik , mindenütt 
a népeket lázadásra izgatja, ha ezek sem a franczia, sem a 
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muszka császárnak nem alattvalói, s miután őket vérfürdőre 
vitte, engedi őket benne elfulasztatni. Egy nagy nemzet kor-
mányának ily viselete csak botrány, szégyen s gyalázat lehet. 
Jellemző még a két államférfiuban azon lélek nyugodtság, 
melylyel az ilyesek előadását fogadja, mely léleksivár-
ságra, szivkeménységre mutat , s mely mellett az em-
ber semmit sem szégyel. Ma az angol kormány a franczia 
őrsereg hazahivását kivánja, a pápai fejedelemség meg-
szűntén dolgozik. Ez ellentét az 1849-i viseletével: mivel 
ekkor a fejedelemségnek szükségességét Európában beval-
lotta , a franczia megszállást helyeselte. Normanby akkor 
Florenzben volt, mindent tudott; most csak az akkori jegy-
zeteit kellett elővenni. Ezen ellenmondást Drouyn ur is föl-
használta az angol kormány ellen, midőn ez oct. 25-ről az 
őrsereg hazahivását sürgette Parisban. — Lehet ugyan a 
politikában nézeteket változtatni ; s nem is az, a mi a 
két angol államférfiunál az ellentétet képezi, hanem az, 
hogy ma ugyanazon indokok mind fönállanak, melyek 
miatt 1849-ben az államférfiú a pápai fejedelemség maradá-
sát kivánta, s ma mégis annak megdöntésén dolgozik. Ez 
annyit tesz, mint nézetet ok nélkül cserélni. Mi tehát az 
okokra vetünk súlyt, melyekre az angol államférfiak 1849-
ben épitették okoskodásukat. Palmerstonnal közöltetvén a 
romai megszállás, ő 1849. jan. 5-ről igy i r : „A mi a pápa 
helyzetét illeti, én megyjegyzem, miszerént igen kivánatos, 
hogy ily szellemi hatalommal fölruházott személy, mely Eu-
ropa legtöbb országainak belügyeibe oly nagy befolyást gya-
korol , független legyen, mely miatt egy európai hatalmas-
ságnak sem legyen eszköze, mi által egy más hatalomnak 
legnagyobb zavarokat okozna ; s e miatt igen kivánatos, hogy 
a pápa egy területnek fejedelme legyen, mely egészen az övé." 
Valljon ezen ok ma nem áll, s nem fog állani egy század múlva ? 
A pápa bármely európai hatalmasság alattvalóinak lelkisme-
retén uralkodik azon isteni tekintély által, melynek ő leté-
teményese; valljon ma ezen uralkodása nem legfényesebb ? 
Ha helyi, s időközi indokokra építette volna Palmerston az ő 
nézetét a pápai fejedelemség szükségességéről, értenők a 
nézetváltozást ; de az ok ma is áll, a nézet pedig , mely ezt 
szüli, változott ; nem játék ez ? (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST , apr. 3-án. Az egyetemi templomban tartott con-

ferentia-beszéden igen válogatott és nagyszámú hallgatóság 
jelent meg, mi mig egy részről a hitszónok buzgalmának leg-
szebb jutalma, más részről jele annak, hogy a magasb körök 
iŝ  szívesen hallgatják legalább néha-néha a miveltségük fo-
kához mért szent beszédeket. 

— K e t t e l e r Emmánuelt, mainzi főpásztort, a raiin-
steri hittani kar hittudori oklevéllel tisztelte meg, melyben 
mint oly férfiú rajzoltatik, ..ki nemes szülőktől származott, a 
papi hivatal különféle ágaiban gyakorlott ; jámborság, buzga-
lom és okosság által kitűnő ; az egyház jogainak és a ker. 
hitnek szó és irás általi folytonos védelmezésére nézve hal-
hatatlan érdemű, a német püspöki karnak ragyogó disze." 

— Pisanelli minister a nápolyi tartományok főnökeihez 
a következő körrendeletet bocsátotta ki : Ezen ministerium-

nak tudomására esett, hogy bizonyos choralkönyvekben 
ezen zenejegy r e (az ismeretes ut, re, mi , fa , sol la szerént) 
kitöröltetett, és némely chorusokon a ,Dixit Dominus' an-
tiphona mindég a l a hangból énekeltetik. Ez nyilt con-
spiratio. Midőn a r e hangjegy kigunyoltatik, a királyt 
(olaszul: r e ) akarják megsérteni; a l a jegyet használva pe-
dig a II. Ferenczhezi ragaszkodást akarják kifejezni, ki ott, 
(la) tudnillik Romában tartózkodik. Ezen helytelenségre aka-
rom önt figyelmeztetni főnök ur és fölkérem , miszerént oda 
működjék, hogy a r e ismét visszaállittassék, és a Dixit-Do-
minus antiphona e régi hangból énekeltessék. Elvárom tu-
dósítását az igénybe vett rendszabályok felől. 

— Konstantinápolyban aranyszájú sz János napja ez 
évben igen nagy ünnepélylyel tartatott meg. Brunoni apóst, 
helyettes mondá a szent-misét, a latin papság segédlete mel-
lett. A szent ténykedés annál fényesebb volt, hogy a két 
megtért görög püspök Meletius és Benjamin szertartásos ru-
házatjukban és görög papságtól környezetten állották körül 
az apostoli helyettest. A nagy mise után, mely alatt az evan-
gélium latin és görög nyelven énekeltetett, pápai áldás ada-
tott. A második vecsernye után pedig Benjamin püspök tar-
tott diszbeszédet aranyszájú sz. Jánosról, és kimutatta a Ro-
mávali egyesülésnek előnyeit, különösen fölemiitvén a görög 
egyház fénynapjait azon korból, midőn még a pápa jogható-
ságát elismerte. 

— Mult évi dec. 26-án tétetett le Smyrnában alapköve 
egy uj kath. templomnak, melynek építéséhez a szent-atya 
10,000, a sultán 15,000 frankkal járult. 

— Febr. 16-án a portugali püspökök panaszlevelet 
intéztek a királyhoz, melyben szót emelnek a politikai hata-
lomnak beavatkozásáról az egyházi jogkörbe. A panasz többi 
pontjai közt foglaltatik, hogy a ministerium engedelme nél-
kül nem szabad valamely diakónust pappá szentelni; a plé-
bániák betöltésénél minden a világi hatalom kezén fordul 
meg, és a püspöknek kikért megerősítése csak üres formali-
tás ; a püspöki hatalom gyakorlata az államhatalom által tel-
jesen bénítva van , és hogy a püspökök nem egyebek , mint 
simulacra depicta Gerson szavai szerént. Könyörögnek te-
hát a piacet megszüntetéseért, és mindazon rendszabályok 
visszavonásáért, melyek a Krisztustól reájuk bizott hatalmat 
annyira megbecstelenitik. Azonban a panasz nehezen fog 
oliajtott sikert aratni, minthogy a kormányon levő radikálok 
a kath egyházat teljesen le akarják nyűgözni, a prot. bibliát 
pedig, erkölcstelen könyveket és képeket terjeszteni engedik. 

— A portugali szabadkőmivesek nagymestere, Jose 
Estevaó is elhunyt. Különösen kitűnt az irgalmas nénikék ül-
dözése által, kiket a jobbérzelmliek tiltakozásának daczára 
kiűzött. Ezt gondolta üdvösnek lenni az általa és társai ál-
tal hinárba vitt portugali államnak megmentésére ! 

Hirdetés. Az egri sajtó alól e napokban kerül ki 
egy, az úgynevezett májusi ájtatosságra szánt, s „ M á r i a 
h a v a " czim alatt megjelenendő ima-könyv, mely egyszers-
mind G Ö r r e s Guido sok szépséggel biró és alulírott által 
forditott Mária-dalait is magában foglalja. A legalább is 13 
ivet betöltendő ima-könyv csinos lG-od alakban, számosa 
szövegbe nyomott képekkel lesz kiállítva. Ara fűzve 55 kr ; 
préselt kemény papirkötésben 60 kr ; díszpéldány aranymet-
széssel s tokban 1 frt o. é. M i n d s z e n t y Gedeon, főegy-
házi hitszónok s képezdei igazgató tanár. 

Az „ E g y e t e m e s m a g y a r o r s z á g i k a t h . e g y -
h á z i n é v t á r" 20 iv helyett 28 vagy talán 30 ivre is ter-
jedvén és igy a munka is több levén vele mint számíttatott, 
az érintett műnek megjelenése kissé késleltetik. 

A húsvéti sz. ünnepek miatt lapunk jövő szerdán nem fog megjelenni. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő s k i a d ó - t u l a j d o n o s POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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5 frt. 25 kr. , 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
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; ten a Kozma Vazul-féle 
nyomdai irodában 

(hal-piacz és aldunasor 
sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, apriiis 11-én. I. Félév. 1863. 

TARTALOM : Vallás-bölcsészeti tanulmányok. — Hit-
tudori jubilaeum. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Mózses és a tudomány. 

, ,A ceux , qui ont de la repugnance pour la religion, il 
faut commencer par leur montrer qu'elle n'est pas 
contraire à la raison ; faire voir son antiquité et sa 

'àaiirt^té par sa grandeur et son élévation." 
P a wvsííT (Pensées , torn. 11. pag. 134. Preuves de la re-

lig. art. V. 

VIII. 
Az emberi ész tespedő tétlenséget nem ismer. 

— Fő ismerve, hogy ugy mondjam — második ter-
mészete a tudni vágy levén — ez bizonyitéka an-
nak, hogy eszünk a mindentudó isteni ész egy szik-
rája, — merészen küldi eszméit az ismeretek belát 
hatlan téreire, s önmagától kezdve föl a teremtett 
dolgok óriási lánczán a mindenség végokáig az Is-
tenségig, mindent vizsgálódása körébe von. — Vizs-
gálódásainak eredménye: a tudományok nagy or-
szága. — Azonban az ész véges s korlátozott; a tér, 
melyen vizsgálódását folytatja, végtelen, beláthatlan 
levén : szükségképen homály, árny támad, melyre az 
ész soha sem képes ismeretvilágot árasztani. 

A kérdés az : eszélyes-e azt hinni, hogy ily ho-
mály, árny mögött semmi valóban létező nem lehet, 
s pedig azon okból, mert csak az létezhet, mit eszünk 
beláthat? 

A józan felelet az ily eljárást még a legegysze-
rűbb, mindennapi életjeleneteknél sem tarthatja eszé-
lyes- és helyesnek ; mert köztapasztalás, hogy az 
előttünk levő, ép érzékek által szemlélhető, s elménk 
legélesebb megitélése alá vonható tárgyakban is te-
mérdek a homály, melyen át nem hat ismeretünk 
világa, s kezdve minmagunktól, a természet minden 
lényei egy-egy talány reánk nézve. — „Bármily 
nagyszerűek fölfedezéseitek, bármily széles ismere-
tekkel birtok is, az nem ád jogot előre eltagadni 
minden igazságot, mely nem esik látkörötökbe. 

' ) Si sublimes que soient vos découvertes, si vastes 
que soient vos connaissances, — êtez — vous en droit de nier 

Azért „a tudományok terén épen u g y , mint a 
gyakorlati életben, vannak bizonyos szabályai a jó-
zan itélet- s okosságnak, melyektől soha sem szabad 
eltérni", ') s mely szabályok elménk gyengesége s 
korlátoltsága érzetéből szükségképen folyván, ezen 
elvre vonhatók össze : „ne tagadd mindazt, mit nem 
értesz, meg nem foghatsz"; — annyival inkább, 
„mert semmi rendkívüli dolgot nem hinni, még nem 
árul el valami nagy bölcseséget, az ily hitetlenség 
tudatlanságból is származhatván." 2) — Különösen : 
„ha valahol bizonyára a hit dolgaiban igényeltetik 
legnagyobb elővigyázat az ész használatánál; mert 
ezek magasabb érdeküek levén, s sokszor összeütkö-
zésbe jővén keblünk megromlott hajlamaival, a mint 
egyszer elménk az igazságot elferdítő szőrszálhaso-
gátásba ereszkedik, azonnal egy setét tömkelegbe 
jut , hol igen drágán fogja kevélységét s vakmerősé-
gét megfizetni. 3) 

A mondottak által nem akarom rosszalni az ész 
tudásvágyát s mintegy közvetve a tudományt káros 
hatásúnak nyilvánítani, nem osztván bizonyos tudós-
nak túlzott nézetét, hogy „a tudomány már magában 
véve rossz, s a nagy elmék végzetszerű hajlammal 
birnak a rosszra." Az igaz tudomány alapját az isteni 
mindentudóságban bír ja , s ha elménk tudományos 

d'avance toute vérité, que ne rentre pas dans la sphère, que 
vous embrassez." F e 1 i x. (Progrés par le Christianisme, t. 
7-en, 1-er conférence, pag. 17.) 

J) Hay en las regiones de la ciencia como en los sen-
derros de la practica, ciertas reglas de buen juicio y pru-
dencia, de que no debe el hombre desviarse jamás " B a 1-
m e s , Cartas á un Escéptico. Carta 1. pag 13. 

2) „El no creer en cosas estraordinarias no siempre es 
signo seguro de mucha filosofia. Esta incredulidad puede 
nacer de ignorancia." B a 1 m e s , idézett munka. Carta 25. 
p. 367. 

3) ,,Pero donde conviene particularmente la sobriedad 
en el uso de la razon es en materias religiosas: porque sien-
do estas de un órden muy elevado, y rozándose en muchos 
puntos con las torcidas inclinaciones del corazon, tan presto 
como la razon empiera a cavilar y sutilizar en demasia, se 
halla el hombre en un laberinto, donde paga muy cara su 
presuncion y orgullo." Balmes, (id. m. cart. 1. p 14.) 

28 
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kiművelése rosszra vezetne, akkor az egyedek rosz-
szaságának szellemi nagyságukkal arányban kellene 
állani ; s ez elvnek végső következménye az volna, 
hogy a végtelen böleseség, végtelen rosszaság egy-
szersmind. — Ne kerülje az emberi ész a tudomá-
nyok világosságát, hiszen a tudomány czélja az igaz-
ság; az igazság pedig magában véve nem egyéb, 
mint az erkölcsi jó ; minél kifejlettebb tehát elménk, 
annál inkább megismeri, megérti az erkölcsi jót, annak 
kimondhatlan szépségeit s e megismerés könnyiti a 
jónak gyakorlását. 

Hanem, mert Bossuet szerént: „la sagesse hu-
maine est toujours courte par quelque endroit", „az 
emberi böleseség egy vagy más tekintetben mindég 
hiányos" természetesen rossz hatása leszen a tudo-
mánynak, ha észcsapongásunkat nem korlátozva, s 
vakmerően emelkedve föl az istenség ti tkáig, alá-
szállva a természet erői, törvényei mélységéig, öntel-
ten kiáltunk föl: „A természet titkai, az ember, a te-
remtés mysteriumai ismeretesek előttem, s Isten 
maga, látható tüneményekben mutatá meg véghet-
len tökélyeit. — Én vagyok az ész; meghódítottam 
mindazt, mi engem illet, s mint országom souve-
rainja, enmagamnak elég vagyok" j1) ha a helyett, 
hogy a tudományt mint eszközt használnék ideális 
czélunk, a tiszta igazság megismerésére : az észt min-
den subtilitásokkal az egyedül positiv igazság, az 
igaz religio lerontására használjuk. 

Pascal szerént: „a tudományok két extremitás-
ban érintkeznek. — Az egyik a természetes tudat-
lanság, melyben születünk ; másik az, melybe esnek 
a nagy szellemek, midőn mindazt, mit ember tudhat, 
áttanulva, lá t ják, hogy semmit sem tudnak, s mint-
egy találkoznak önmagukkal ugyanazon tudatlan-
ságban, melyből kiindultak. — Ez a tudós tudatlan-
ság, mely önmagát ismeri. — A kettő között azok, 
kik a természetes tudatlanságból már kiléptek, de 
még ezen utóbbira el nem jutottak — birnak némi 
szinezetével a tudományosságnak, s ezek a tudáko-
sok. Ezek csinálnak legtöbb zavart a világon, s min-
dent rosszabbul Ítélnek meg, mint mások." 2) 

A tudákosok e fajához tartoztak a mult század 
Je sais les secrets de la na ture , les énigmes de 

l 'homme, les mystères d e l à création; et Dieu même m'a 
montré dans des spectacles visibles ses invisibles perfections. 
— J e suis la raison, — j'ai conquis tout ce qui m'appar-
tient, souveraine dans mon empireje me suffis à moi-même." 
F e l i x . (Le Progrés par le Christianisme, t. 7. 1. conf. 
16. lap.) 

2) „Les sciences ont deux extrémités, qui se touchent : 
la première est la pure ignorance naturelle , ou se trouvent 

encyclopedistái, s tartoznak jelenleg is mindazok, 
kik elmeélüket, a ker. religio s részben a szent köny-
vek elleni subtilitásokban fitogtatva, az emberi észt 
czélja, a valódi igaz ellen fordítják. 

E tudósok között voltak sokan , s vannak jelen-
leg is, kik fölületes, csalékony tudományszinezettel 
akarák kimutatni Mózses tudatlanságát, elbeszélései-
nek a tudományok különböző ágaivali ellenmondá-
sát. — Főleg pedig a teremtés, s vízözön azon két 
tény , melyek ellen álbölcseletük tudákos nyilait 
lövelik. 

IX. 
Legújabb időkben annyi különféle világ ter-

mett a geologusok fejében, hogy szintén jól esik 
megnyugodni a tudatban, miszerént ez agyrémek 
nem valósulhatnak, s földünk ezentúl is vetélytársak 
nélkül futhat napja körül. — E tudósok kényük, 
kedvük szerént álliták össfce s ronták szét a világ-
egyetemet, mintha csak a mindenható „ l e g y e n " 
szó zsebükben várakoznék parancsszóra. — Sokan 
véleményeiket tények gyanánt adták elő, s egyéni 
részletes észrevételeiket mint egyetemes érvüeket al-
kalmazák az egész földre, s végre oda tévedtek, hogy 
képzelniük ábrándjait megdönthetlen igazságoknak 
hivék; mert mint élezésén megjegyzi Storchenau: 
„abban különböznek a közönséges emberek a bölcsé-
szektől, hogy míg amazok éjjel, ezek nappal álmod-
nak ; hogy ezek (a bölcsészek) álmaikat fölvilágoso-
dott elméjük rendkívüli szüleményének tar t ják; ama-
zok pedig ugy tekintik, mint a természetes képzelet 
közönséges hatását, s hogy a bölcsészek álmaikat 
sajtó utján az egész világgal közlik, amazok pedig 
legfölebb barátaik körében enyelegve beszélik el." *) 

Ez okból rótta meg a hires orosz utazó Pallas 
Buffont, s a többi tudósokat, hogy „nagy sietséggel 
tous les hommes en naissant. L'autre extremité est celle, ou 
arrivent les grandes ames, qui ayant parcouru tout ce que 
les hommes peuvent savoir, trouvent, qu'ils ne savent rien, 
et se recontrent dans cette même ignorance, d'où ils étaint 
partis. — Mais c'est une ignorance savante qui se connaît. 
— Ceux d'entre eux, qui sont sortis de l'ignorance naturelle, 
et n'ont pu arriver à l 'autre, ont quelque teinture de cette 
science suffisante, et font les entendus. — Ceux-là troublent 
le monde, et jugent plus mal de tout que les autres." P a s -
c a l , Pensées, torn. II. art. VII. p. 8. 

1) In dem Stücke unterscheiden sich die gemeinen Leute 
von manchen Philosophen ; dass sie nur bei der Nacht, diese 
auch beim Tage träumen; dass diese ihre Träume für ausser-
ordentliche Geburt ihres aufgeklärten Verstandes; jene für 
das , was sie wircklich sind, für eine gemeine Wirkung der 
natürlichen Einbildungskraft ausgeben ; und dass diese die-
selben der ganzen Welt durch den Druck bekannt machen, 
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rendszereket állítanak föl, s egyéni észrevételeik 
szük köre után elhamarkodva ítélnek az egész föld-
gömbről." *) 

A tudákos közönség bámulva emlegeti, mily 
roppant haladást tőn rövid idő alatt a geologia, s a 
féltudós szabad szellemekből álló hitetlen rész alat-
tomosan már suttogja is, hogy e tudomány lerontja 
a szent-irást, föltárja annak ellenmondásait, Mózses 
tudatlanságát, s nevetségessé teszi isteni ihletettségét. 

Azonban a valódi tudósok nem igy vélekednek 
a geologia nagy előhaladásáról ; mindnyájok. ide vo-
natkozó véleményét fejezi ki az elismert tekintély 
Cuvier, midőn sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy „té-
nyek gyűjtése helyett, melyek minden helyes rend-
szernek alapját képezik, elhamarkodva az okokat 
akarták ismerni, s igy történt : hogy a tények s vizs-
gálódások tudománya oly üres s annyira megczáfolt 
hypothesisek tömkelege lőn, hogy már említése is 
mosolyra indít. — A geologiai rendszerek száma any -
nyira növekedett, hogy ma már 80 vagyon ; s bát-
ran kimondjuk, hogy egyik sem bir semmi föltétlen 
bizonyosat előmutatni ; .mindaz, mit mondanak többé 
kevésbbé kétes, ingatag. Nagy része e tudósoknak 
oly irányban szólott a tárgyhoz, melyet rendszere 
igényelt, s nem részrehajlatlan észrevevései alap-
ján." 2) 

Vizsgáljuk a teremtés történetét szemben a geo-
lógiával. 

„Kezdetben teremté Isten a mennyet és főidet"; 
e szavakkal kezdi Mózses a teremtésnek, egyszerűsé-
gében nagyszerű leírását. Hat nap alatt befejezé a 
nagy müvet, s miután „látá Isten, hogy minden, mit 
alkotott igen jó vala", „megnyugovék hetedik napon 
minden munkájától." stb. stb. (Folyt, köv.) 

jene nur höchstens in kleinen Zirkel ihrer Freunde scherz-
weise erzählen — Philosophie der Religion, 903. 113. pag. 

P a l l a s , observations sur la formations des mon-
tagnes, et les changemens arrives à notre globe. 

2) D'où il est arrivé, qu'une science de faits et d'ob-
servations á été changée en un tissu d'hypothèses tellement 
vaines et qui se sont tellement combattues , qu'il est devenu 
presque de prononcer son nom sans exciter le*rire. Le nom-
bre des systhèmes de Geologie s'est tellement augmenté, 
qu'il y en a aujourdhui plus de quatre — vingts." — „Nous 
osons affirmer, qu'il non est pas un seul sur lequel on ait 
rien d'absolument certain; presque tout ce qu'on en a dit est 
plus ou moins vague. La plupart de ceux, qui en ont parlé, 
l'ont fait selon ce qui convenoit a leurs systèmes beaucoup 
plus que selon des observations impartiales." C u v i e r 
(Rapport a la suite de l'ouvrage : Theorie de la surface de 
la terre, par. M. André, pag. 319, 328.) 

Hittudori jnbilaenm. 

Az első benyomás varázs-hatása egy kissé már gyen-
gül , keblünkben a lelkesedés hullámai csillapulnak, és igy 
nyugodtabban, de annál biztosabban is szólhatunk a magyar 
tudományos egyetemnek, különösen pedig hittani karának 
azon, évkönyveiben eddig hallatlan, most pedig már minden-
korra kedves emlékii ünnepélyéről, mely a húsvéti nagy 
nappal testvérülve Esztergom dicső napjai közé kitűnő fény-
nyel szövődött. Mi , kiknek az isteni gondviselés oly igen 
megtisztelő szerepet engedett vinni e szép jelenetben, szintén 
közölhettünk volna némely előleges részleteket; lapunknak 
azonban nem levén sem iránya, sem föladata a merő kíván-
csiságot minél előbb kielégíteni, várni akartunk, mig minden 
kitűzött rendje szerént lefoly, és egy keretbe szorítva, az 
egész magasztos képet , habár későbben, de annál hívebb 
vonásokban t. olvasóink előtt szemléletül kitárni. 

A m. kir. egyetem hittani kara közelegni látván april 
3-át , melyen 50 év előtt hazánk bíboros herczeg-primása, 
mint rozsnyói áldozár, első ezen megyéből, a hittudori babér-
ral ékesittetett föl, január-hóban tartott gyűléséből értesíté 
az egyetemi tanácsot, hogy kellő fényű oklevéllel szándéka 
hódolni ő eminentiájának ezen, az egész egyetemre szintúgy, 
mint a hittani karra nézve emlékezetes napon. Az egyetemi 
tanács nem csak egyhangú helyeslésével járult a hittani kar 
ezen határozatához, hanem maga részéről is az egész egye-
tem nevében örökíteni akarván a nagy nap emlékét, Pray 
„Series chronologica Palatinorum Regni Hungáriáé" czimü, 
disznyomatban kiadott munkáját határozta el fölajánlandó-
nak. April 3-a a folyó évben nagypéntekre esvén, agyász ez 
üdvös napját nem lehetett alkalmasnak találni az örömünnep 
megülésére, s azért először húsvét másnapja, később pedig 
húsvét vasárnapja lőn kitűzve a borostyán és az említett mű 
tiszteletteljes átadására, és pedig ugy, hogy a díszoklevelet 
a hittani kar, a diszmüvet pedig a jogkar dékánja nyújtaná 
át ő eminentiájának. 

A diszoklevél kiállítása több fáradsággal levén össze-
kötve, annak öszhangzatos elkészíttetése végett a hittani kar 
egyik tag tá rsá t ,d r . S c h o p p e r György urat kérte föl a 
teendők eszközlésére, ki is nem csak a kar kivánatának akar-
ván megfelelni, hanem ő eminentiája iránti legmélyebb tisz-
teletét ekkép is tanusitandó örömmel vállalkozott, és fára-
dalmait fényes siker, mely reá nézve a legszebb jutalom, ko-
ronázta. A jubilarisok levél szövege különféle levén, jelen eset-
ben az ekkép hangzik : „Nos Rector et Alma ac Celeberrima 
R. Sientiarum Universitas Iíungarica Lecturis Salutem. 
Quum Eminentissimus ac Reverendissimus Dominus 

JOANNES BAPT. SC1T0VSZKY 
de Nagy-Kér. S. R. E Tituli S. Crucis in Jerusalem Presby-
ter Cardinalis, Metropolitanae Eccl. Strig. Archi-Episcopus, 
S. Sedis Apóst. Legátus Natus, I. Regni Hung. Princeps 
Primas, Summus et Secretarius Cancellarius, Insignis Ord. 
S. Stephani Regis Apóst. Praelatus, Ejusdem, Ins. item 
Ord. Leopoldi Imp. Magnae Crucis Eques, S. C. R. Aplae 
Maiestatis Act. Int. Consiliarus, Ex. Tabulae Septem. Co-
ludex. I. Cottus Strigoniensis Perpetuus ac Supremus Co-
mes, Sacerdos et Art. LL ac Phil. Doctor Jubiláris, nec non 
SS Theo! Doctor Collegiatus jam ante quinquaginta Annos 
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aetate quidem juvenis sed scientia maturus a majoribus no-
stris sub Rectore Magnifico Joanne Nep. Sax I. U. Dootore 
ac Professore III . Nonas április Anni 1813 ad supremam 
SS. Theologiae Lauream per Joannem Predanoczy Faculta-
tis Sacrae Decanum tunc Spectabilem promotus, et postea 
VII. quippe Kalendas Julii 1830 ad intimum Theologorum 
Collegium receptus - - labente Studiorum anno lustra a sus -
ceptis in Alma liac Matre SS. Theologiae gradibus decern 
feliciter superasset, et non tantum tesseram nostram in Ca-
pite sui Diplomatis expressam „quo magis arduum est cer-
tamen, tanto gloriosior manet vincentes corona" proprio, per-
raro quinquaginta Annorum exemplo confirmasset : sed etiam 
probatam suam doctrinam sedula non minus institutione 
quam insigni vitae christianae ratione collustrando verum 
Theologum se monstravisset : — pro Auctoritate Nostra, 
quam habere dignoscimur 

Eundem Eminentissimum ac Reverendissimum 
JOANNEM B. SCITOVSZKY 

(pi. t.) in summo Ecclesiae lmngaricae fastigio fulgentem, 
partis in republica litteraria meritis locupletissimum, motu 
proprio primum e Regni Hungáriáé Principibus Primatibus 
SS. Theologiae Doctorem jubilarem creavimus , pronuncia-
vimus et declaravimus, conferendo Ei omnia privilégia et 
praerogativas quibus Doctores jubilares de jure et consuetu-
dine gaudent et frui soient. In quorum omnium fidem Di-
ploma hocce publicum majore Universitatis sigillo munitum 
et consuetis subscriptionibus roboratum Ei dari curavimus. 
Pestini in Hungaria Die tertia Április Anno Domini mille-
simo, octingentesimo sexagesimo tertio. — Ignatius S a u e r 
dr. Medicinae, Universitatis h. t Rector stb. Josephus 
S z a b ó , Praelatus Suae Sanctitatis, Canonicus Strigonensis, 
SS. Theologiae Doctor , Facultatis theologicae Director stb. 
Joannes P o 11 á k , Dioecesis Quinque Ecclesiensis Presby-
ter, SS. Theologiae Doctor, Facult. theol. h. t. decanus" stb. 

A szokott alakú tudori oklevél ezen szövegét különféle 
rajzok környezik ; és pedig a felső rész közepén kerek keret-
ben látható ő eminentiájának szinezett arczképe, mely fölött 
két angyal borostyán-koszorút tart, az alsó részen pedig ará-
nyosan az esztergomi basilika szintén gömbölyded keretben, 
mellette egyfelől a tudomány, másfelől pedig a religio nő-
alakja van. Az oldalak egyikén az áldozári, másrészről a 
bibornoki, érseki és berezegi jelvények szemlélhetők finom 
fekete rajzban. Az egyetem nagy pecsétje aranyozott ezüst 
szelenczében rejlik, melynek közepén ezüstszinü virágcsokor 
emelkedik. Az oklevél tokja biborral bevont könyvet képez 
in folio , melynek külsején a bibornok-érsek czimere diszlik 
elefántcsontból bámulandó finomsággal faragva Nürnberg-
ben ; a tábla belsején olvashatók a hittani kar mostani tagjai-
nak fehér selyembe aranyos betűkkel nyomott neveik ; a 
könyv metszetét szintén fehér selyem képezi arany vonalok-
kal és csillagokkal. Praynak munkája nehéz vörös selyembe 
lőn kötve az ország aranynyomatu czimerével külsején. 

Ily készületek közt elérkezvén a kitűzött idő nagyszom-
baton az egyetemi tanács minden jelvényeivel, minden karbeli 
számos tanárok által kisértetve megérkezett Esztergomba. A 
húsvét legszentebb napja fölvirradván ő emtja 3ji kor kilenczre 
a basilikába indult, és pedig legelői díszkocsiban ült az egye-
tem rectora az egyetem jelvényével; a második- és har-

madikban két-két dekán a megfelelő jelvényekkel; eze-
ket gr. N y á r i érseki titkár követte lóháton az apos-
toli keresztet vive ő emtja előtt. A basilika nagy ajta-
jánál ő emtját a káptalan és az oda gyülekezett egye-
temi tanárok fogadták ; az egyetemi tanács ő emtja jobb-
ján , az egyetem többi tagjai balján vonultak a nagy-
szerű egyház belsejébe. Az egyetemi tanács a kanonoki 
stallumokban foglalt helyet, és igy hallgatta végig az ő emtja 
által teljes diszben mondott szent misét. Közvetlenül a szent 
mise után ő emtja tartotta 36-ik húsvéti beszédét mint püs -
pök, mely után apostoli áldást kegyeskedett adni az egyetem 
tagjaira, kik az oltár előtt térdre borulva fogadták az áldást 
attól, kinek kegyes kezeiből a tudományok is már annyi ter-
mékeny áldást vőnek. A visszajövetel oly rendben történt 
mint a fölmenet. Az átadási hódolatra déli 12 óra volt ki-
tűzve, mely elhangozván, a kis residentiából az egyetemi ta-
nári kar ő emtja lakába vonult, hol már a ft. káptalan, me-
gyei hivatalnokok, a városi papság, papnövendékek stb. a 
legnagyobb számmal jelenvoltak. A jubiláris oklevelet a hit-
tani kar legidősbje tartotta vánkoson; és igy vártuk ő emtjá-
nak megjelenését, mi megtörténvén, az egyetemi rector ő 
nsga bemutatá a küldöttséget, s jövetelének okát előadván 
a hittani kar dékánja a következő üdvözlő beszédet mondá : 
„Eminentissime ac Reverendissime Domine Cardinalis, Archi-
Episcope, Princeps Primas , Domine benignissime ! Quod in 
fastis almae nostrae scientiarum matris invenire incassum 
quis niteretur : festiva hac solennitate laetum nanciscitur 
implementum, dum Tibi Antistitum Hungáriáé Celsissimo, 
dignitate non minus ac meritis Eminentissimo regia scien-
tiarum Universitas hungarica, in specie autem ejusdem Fa-
cultas Theologica, se ipsam condecorare volens, j u b i l a r e 
SS. Theologiae Doctoris diploma offerendi nunquam audi-
tum sibi summit honorem. 

Neque mirum Eminentissime ac Reverendissime Do-
mine Cardinalis ! inter praecelsos pannoniéi huius Sión spon-
sos Tibi omnium primo reflorescere lauream multis obtentam 
certaminibus, cum vix inter Eos fuer i t , cuius inclytae vitae 
utraque Respublica sic aut plus gestisset de suis succurrere 
annis, quive faustam hanc longaevae vitae a bonorum omnium 
Largitore gratiam tantis emeruisset virtutibus, ac Tu vir 
desideriorum , et alter Onias, primas tenens Pontifex noster. 

Vix puerum exutus , sertum profunda scrutantis Philo-
sophiae carum tuum redimiebat caput ; cumque juvenilis ale-
res aetatis rosas, corona coelestia meditantis SS. Theologiae 
tua circumdabat tempóra, duplici iam hoc modo cinctus lau-
rea, profecto non ad nuditatem verticis occultandam ut Cae-
sar , sed in signum felicissimi praesagii, cui , ambigo , num 
alter quis fuerit par. 

Doctor creatus doctum Te probasti doctorem, scien-
tiam fundens cum suavitate semper fidelis, omnique accep-
tione digni sermonis. Cathedram publici Doctoris solium exce-
pit Antistitis ; neque tamen vel subsellium hoc humiliorem di-
misit Magistri sedem ; quin i mo in onere angelicis liumeris 
formidando lassatae mentis dignum quaesiturus lenimen, aut 
morbo fatiscentem sublevaturus Moderatorem ultro acces-
sisti ad eos ceu discipulos instruendos, quos ut Pater Eccle-
siae, nactus es filios ; sicque non tain laurea tibi, quam Tu 
laureae doctrina tua insignem contulisti honorem; doctrina 
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inquam , quae eo erat salubrior, quo vita eamdem contestans 
erat rectior, qui enim recte vivunt , vere docent. 

Et si vitam Tuam lustrem illustrem, quam Eminentis-
sime Domine ! emensus es, vitam veri Theologi : a quibus 
egregiis ordiar factis, aut quibus finiam? nescio. 

Thronus tuus episcopalis ambo erat sacer , unde oves 
jugiter resonantem audiverunt audiuntque duleem boni pa-
stores vocem ; operibus scientiam Sanctorum collustrantibus 
inclaruisti ; aliis eidem labori insudantibus largus Mecaenas 
exstitisti ; in dioecesibus, quas paterno-praesuleis gubernave-
ras manibus, urbes, oppida totidem sunt pietatis Tuae monu-
menta pubi, ad omnem scientiam, probitatem, virtutemque 
informandae posita. 

Sed nonne vera veri Theologi virtus est: diligere de-
corem domus Dei et splendorem loci habitationis E jus? Et 
in bac eminenti virtute quis eminentior T e ? Eminentissime 
Domine! qui, — fere dixissem, — cardinem agendorumTuo-
rum in exstruendis, restaurandis et exornandis templis Al-
tissimi reponendum non censuisti solum, sed e t , si ita loqui 
fas est, prodiga dispensatione executus es. 

Ne vero innumera enumerare velle videar: oculos ad 
hune solum montem Dei extollentes Basilicam hanc ad 
tantum splendoris fastigium curis Tuis, Deoque sacratis 
opibus sublimatum conspicimus, u t decorem ejus sola nomi-
nis Tui gloria exsuperet. 

Loqui , ne oneri sim, cessarem utique; at qui possem 
ostium circumstantiae ponere labiis meis , cum virtutes Tuas 
omnino theologicas rememorandi optata se obtulit occasio ? 

Roma in purpura Tibi collata fecit eas resplendescere : 
et Tu humilis petis limina Apostolorum, quorum fides ze-
lusque inaestimabilem Tuum constituunt thesaurum. Roma 
„Lilii convallium" intactum ab omni labe deciarat candorem : 
Tu Romain advolas Matris pulchrae dilectionis augusta so-
lennia ceu deliciae fratrum celebraturus. Sanguis Martyrum, 
quo purpura Tua tincta videtur, in urbe orbis ineffabili 
universae Ecclesiae celebratur concentu : Tu grandis tuae 
pretiossimaeque immemor aetatis laetus procedis ad ve-
nerandos eos, qui stolam suam laverunt in sanguine Agni. 
Roma pugnat, Tu fortis praeliaris ; Roma plangit , Tu moe-
stus lacrymaris ; Roma destituitur , Tu munificus succurris i 
Roma recreatur , Tu gaudio sancto diffluis, sic quoque ve-
rum Te monstrando theologum, verus enim theologus non 
est, nisi sit vere romanus ! 

Ipse sic igne fidei semper et ubique ardens et alios ac-
cendisti; ascendisti et quasi captivam duxisti captivitatem 
egregiarum animarum, quae amore Deiparae Virginis fla-
grantes Te ducem, — non, Te exemplar ad Cellás pia aerau-
latione seeutae sunt Marianas. 

Condignis laudibus celebrare oporteret Synodosper Te 
Eminentissime Domine ! in bonum Ecclesiae resuscitatas et 
multa sapieutia habitas ; sacra item pro clero exercitia, mis-
sionesque in salutem populi fundatas : sed eheu me miseru.m ! 
qui loqui nescieus res maxime egregias, et disertissimae 
etiam linguae effatu difficiles eloqui velle videor ; ad finem 
igitur — non rerum gestarum, sed verborum propero, ne ser-
t um, quod offerendi honor mihi obvenerat, condigno suo 
longius privetur decore." I t t átvévén a szónok a vánkoson 
levő oklevelet, ekkép folytatá : 

„Lurea baec, Eminentissime Domine, quinquaginta anno-
rum laboribus, scientia, virtutibusque rigata en pretiosissimis 
meritorum Tuorum rutilât gemmis; juvenis quondam earn ceu 
laborum nactus es praemium, accepisti illám frondosam, viren-
tem; Tu eam fecisti foecundam, fructibus confertam, utrique 
Reipublicaeutilissimam : accipe igitur nunc eamdem ceu gló-
riáé et honoris coronam arduis Tuis virtutibus corruscantem. 
Illa Te hodie eadem cingit alma scientiarum mater, quae ante 
semiseculum spe plena albo Doctorum SS. Theologiae Te 
plaudens inseruerat. Spem almae matris, Tu in triumphum 
praenobilem convertisti, atque ideo multum plurimumque 
eadem Universitas , vei maxime vero nostra Facultas gratu-
lans cordicitus apprecatur: ut lauream hanc gloriae et hono-
ris seram post aetatem immarcescibilis' aeterna, quae Docto-
ris instar sideris fulgentis nobilissimum bravium est, sempi-
terno adaugeat fulgore. 

Vive diu felix sospesque, cum gaudio sancto portans 
coronam, qua mater Tua scientiarum regina hodie Te cin-
xerat ; cinxerat T e , qui sicut Apostolus caritatis , ita et 
„ J o a n n e s T h e o l o g u s " vere dici mereris; quapropter 
sicut honos, nomenque tuum semper laudesque manebunt, ita 
et Tu Eminentissime Doctor jubilate plus quam nestoreos 
vive recolasque annos ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
6 es. k. ap Fölsége f. é. mart. 20-ról kelt legmagasb elhatáro-

zásával K ó b o r Antal esperest és teveli plébánost „ d e Thoub" ; és 
G y e n i s Károly hőgyészi plebánnst , ,de H ich no prope Krompach" 
cz. prépostsággal méltóztatott legkegyelmesebben földisziteni. 

— () es. k. ap. Fölsége f. é. mart. 19-ről kelt legfelsőbb határo-
zatával a szombathelyi székes-káptalannál a fokozatos előléptetést, név-
szerént K r a n c z István énoklőkanonok- és sárvári főesperesnek az ol-
vasó-karionoki ; L i p o v i e s István őr-kanonok- és őrségi főesperesnek 
az éneklő-kanonoki ; F e k e t e János pápóczi perjel-, zalaegerszegi fő-
esperes- s kanonoknak az őrkanonoki ; és K o p s z János alsó-lendvaí 
főesperesnek a pápóczi perjeli állomásra előléptetését legkegyelmeseb-
ben helybenhagyni, és az ekkép üresedésbe jött kanonoki székre H ő -
g y e i János cz. kanonokot s zalaegerszegi lelkészt legkegyelmesebben 
kinevezni méltóztatott. 

KÁROYLFEHÉRVÁR, mart. 28-án. Jól esik oly kor-
ban, mely a meghűlt keresztény szeretetnek különböző 
jelenségeit tünteti föl, azon nemesebb törekvésekről értesülni, 
melyek a vallásos élet és az általa biztosan eszközlendő ideig-
lenes és örök boldogságnak előmozdítására czélozván, annyi 
áldást terjesztenek, a mennyi vallásos érzelmet keltenek föl 
az emberek szivében. Ily szép törekvést, a szeretetben munkás 
hitnek kifolyását, képes fölmutatni az Oltári-szentség foly-
tonos imádására és szegény templomok fölsegélésére a 
Nagy-Szebenben évek óta fönálló nőegylet, mely ugyan kelet-
kezte óta folytonoson, de különösen mióta nagyméltóságú 
gróf M o n t e n u o V o Vilmosnő , született gróf Batthyáni 
Julia úrasszony, csillag-keresztes és palota-hölgy vette át 
az elnökséget s névszerént a lefolyt 1862-ik évben tüntette 
ki, mily nagy és üdvös dolgot képes az Isten szent kegyelme 
által gyámolitott vallásos buzgalom véghezvinni. Tanúságot 
tesz erről az erdélyi r. kath. szegény templomok fölsegélésére 
szánt egyházi ruhák és kellékeknek 1862-ki szentmihály 
havában Szebenben rendezett kiállitása, mely a közszemlé-
letre kitett tárgyaknak nemcsak nagy számára, hanem szép-



sége- és gazdagságára nézve is valóban kitűnő volt. Láttunk 
ott a többek között: 7 monstrántiát, 10 gyönyörű kelyhet 
pátenával, 6 áldoztató kelyhet, 60 mise-mondó ruhát, 26 
pluviálét, 4 fehér dalmaticát, 51 álbát, 37 karinget, 7 tem-
plomi zászlót, 3 baldaehinumot, 36 oltár - gyertyatartót, 
4 paciíicalet, egy nagyobb harangot , nagyobb és kisebb 
oltárképeket, csillárt, oltár-előfüggönyöket, oltártakarókat, 
csipkéket, koporsó-takarókat, ministransi ruhákat, és sok 
más templomi ruhát és kelléket oly nagy számban, hogy a 
kitűnő buzgalmu nőegylet képes volt ezúttal 44 templomot 
fölsegiteni. Igy, hogy csak egy példát hozzunk föl, kapott 
egy közelebbről megalapítandó u j plébániai templom: haran-
got, szép kelyhet, ciboriumot, monstrántiát, 4 casulát, 2 plu-
viálét, 3 albát humeraléval, 6 oltár-gyertyatartót, 2 oltár-
párnát, corporálékat és subcorporálékat, kéztörlőket, oltár-
takarókat, oltár-előfüggönyt, szőnyeget, 6 ministrans-ruhát, 
velumot, kannákat alsó-tányérral, füstölőt tömjénytartóval, 
szenteltviztartót, paciíicálét, szentelt olajtartót, csengetyüt 
és virágokat. A kiállított és kiosztott templomi kellékek 
becsét emelte azon örvendetes körülmény, hogy azoknak 
egy részét a buzgó nőegylet ajándékul nyerte : özvegy 
császárnő ő felségétől, Iiainer Főherczegné ő fenségétől, 
Liechtenstein uralkodó herczeg-asszonytól, Oetingen her-
czegnőtől, Apponyi Györgynő, Falkenhayn és Coudenho-
ven grófnőktől, a belgiumi, bécsi, pesti, pozsonyi és sopronyi 
nő-egylettől, és föntisztelt Montenuovo Batthyáni Julia 
grófnő ő nagyméltóságától, ki mint az egylet elnöknője, ki-
tűnő vallásos lelkesedésében az egylet istenes czéljainak elő-
mozdításában oly buzgalmat fejt k i , melyet kitűnő hála nél-
kül megemliteni nem lehet. — Vele és mellette szent buz-
galommal működnek az egylet czéljaira közre , mint alelnök-
nő: m es. kir. úrbéri törvényszéki elnök Mezey Jánosnő úr-
asszony, mint pénztárnok és tollvivőnő : Seidl Josefa k. a., 
mint bizottmányi tagok : t. cz. Bautz Amália, Gibel Mathilda, 
Eggert Zsófia, Pfitzner Friderika, Steinner Amália, Göllner 
Anna, Stosz Amália és Riistle Julia asszonyságnok 270 egy-
leti taggal. — Ki az erdélyi r.-kath. templomok nagyobb ré-
szének nyomasztó szegénységét ismeri, és Isten háza díszé-
nek előmozdítását, a szegény hívek lelki javára óha j t j a , az 
Istennek hálát adva fogja a jótétemény nagyságát magasz-
talni, melyet a szebeni oltár-egylet az elősorolt adományok 
által gyakorolt. 

BERLIN, febr. 22. Kloeden, az itteni egyetem tanára 
bevégezte jeles müvét ,Handbuch der Erdkunde' , mely egész 
Németországban a maga nemében legtökéletesebbnek mond-
ható. Földtani ismereteken kivül, a leghitelesebb forrásokból 
merített adatok után a népek jelleméről, vallási s erkölcsi álla-
potjáról legérdekesebb tudósításokat közöl. A büntényi ada-
tok sorozata, s összevetése valamely népnél mindég figye-
lemreméltó. Szerénte az öngyilkolás ép oly gyakori a délszaki 
katholikusok, mint az éjszaki protestánsoknál, csak hogy 
Kloeden is megvallja, hogy a katholikusok öngyilkolása inkább 
pillanatnyi fölgerjedésnek, s az ezt követő léleklevertségnek 
tulaj donitható, miután a merényt nem előzte meg komoly 
eszmélet, tervezés, s mindenféle rendelkezés, mint az éjszaki 
népeknél. — A lopások, fegyverrel kisért rablások kisebb 
számban fordulnak elő az éjszaki népeknél, ugy, hogy itt a 
létszám két harmaddal kisebb. De a visszaesés a bűnbe a 

katholikusoknál gyérebb, mint a protestánsoknál. Legkedve-
zőbb arányt mutat föl Spanyolország, ugy, hogy itt száz bű-
nösből csak két vagy három esik vissza, az éjszaki, protes-
táns népeknél pedig 30 és 35 talalkozik, ki a tömlöczből ki-
szabadulva ismét azon bűnt követi el, mely miatt már kemé-
nyen bűnhődött, néhol 50, sőt 70 is visszaesik a bünmerény-
be. Spanyolország után fokonként kedvező arányban áll a for-
radalom és a titkos társulatok által megromlott Olaszország, 
Francziaország, kath. Svajcz, s Austria. Francziaországra 
nézve megjegyzi Kloeden, hogy a forradalmi eszmékben leg-
hátrább maradt Bretagne s Auvergne tartományok népe leg-
kevesebb bűntényt, s még kevesebb visszaesést mutat föl; 
Poroszországra nézve legterjedettebb az adatok sorozata. I t t 
a kath. népség legkevesebb bűntényt mutat föl, például R a j -
nának vidékén 4294 lakosra esik egy bűntény ; Westfáliában, 
hol a nép már vegyesvallásu 4,041 lakosra esik egy bűntény; 
Münster- s Aachen-ben, hol a hivatalnokokon kivül nincs pro -
tes tans , mindjárt kedvezőbb az arány: kettő között pedig 
Münster földmivelő vidéke még kedvezőbb aránytbir, semmint 
az iparos Aachen ; Silesia, vegyesvallásu, ép annyi bűntényt 
mutat föl, mint a tisztán prot. Pomerania és Brandenburg, azaz 
egyet 2,239 lakosra ; Kloeden ur nem lehet gyanús , mintha 
a kath. elemnek kedvezne, ezen adatok nála nagy tekintély-
lyel birnak. Hogy Poroszországban a visszaesések a katho-
likusoknál ép egy arányban vannak a protestánsokkal, en-
nek oka a tömlöczök és fegyenczházak egyforma kormány-
zata. Anyagilag eme házak jól vannak ellátva, s minden fe-
gyencz kézmivességre taníttatik, ha erre alkalmatos. A ber-
lini kézmivesek külön dolgoztatják a fegyenczházakból kike-
rült iparosokat, mivel a többi legények nem akarnak velük 
együtt dolgozni. Daczára ezen eljárásnak a visszaesések nem 
gyérültek, miként a kormány gondolta, s bizonyító okul vé-
tethetik, hogy a visszaesés nem a szegénységnek, hanem az 
erkölcsi romlásnak tulajdonitható. Gyakran a fegyenczhá-
zakból kikerült munkások, nagyobb városokban, hol multjok 
nem ismertetett, anyagilag kedvezően vannak ellátva, még 
is először a kézmives eszközöket lopják, később nagyobb me-
rényekre vetemednek. Ime anyagilag tisztességesen ellátva, 
mégis visszaesnek a bűnbe. Mind ez világosan mutatja, hogy 
a rationalisticus s haszonkeresetre alapitott kormányzása a 
tömlöczöknek, nem szül erkölcsi javulást. Ha a fegyencznek 
nem mutatunk mást, mint hogy ő még a társadalomnak hasz-
nos tagja lehet, élelmét és ruházatját becsületesen megkeres-
heti, a fegyenczet még nem javítottuk, mivel a javulás abban 
van, hogy akarjon rendes és becsületes életmódot követni. S 
ez az, mire a tömlöczök rationalisticus kormányrendszere 
nem tudja szoktatni a fegyenczeket. A lelkismeretet kell a 
fegyenczben fölébreszteni, s a becsületes életnek szeretetét, 
hogy ő javuljon ; ez pedig egészen elhanyagoltatik. A fe-
gyenczre nézve szükséges, hogy ő Isten és ember előtt erköl-
csileg visszaállittassék, s magát ilyennek tudja, s visszaálli-
tottnak lenni akarja. 0 erkölcsileg sülyedett, erkölcsileg emel-
tessék föl. Ezt anyagi létének javítása nem eszközli. A fe-
gyencz lelkismeretéhez kell férni, hogy ő ismerje, s mérlegel-
ni tudja sülyedésének mélységét, terjedelmét, undokságát, s 
a nagy felelőséget, melyet az Isten előtt magára vont ; miután 
ezt megismerte, e fölött elborzadt, az isteni irgalomnak egész 
tárházát kell előtte megnyitni, miszerént sok bűnei között 
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még mindég Istennek íla maradott, hivatva e földön a józan s 
erkölcsös életre, az egekben pedig az örök boldolgságra. Bű-
nei megbocsáttathatnak, a felelősség terhe alól megmenekül-
het, az Isten szeretetébe vissza fogadtathatik, s ha egyszer 
lelkének ügyét az Istennel tisztába hozta, tiszta lesz a világ 
előtt is, ha az Isten szeretetébe visszavétetett, minden ember 
szeretetére és tiszteletére számolhat A lelkismeret szunnya-
dozó tüzét kell vigyázva éleszteni, a kézimunka hasznos 
foglalatosság, hogy az erkölcsi tanitás után a bűnök kelle-
meiről, hasznáról ne gondolkozzék. A mi tömlöczeink kormány-
rendszere a kézimunkára helyezi a fősúlyt, a lelkismeret 
ügyét, hol a javulás történik, elhanyagolja. Ha a fegyenczet 
csak munkára tanitjuk, csak avval kecsegtetjük, hogy ha ki-
szabadul, nyereséges kézipart űzhet, csak a birvágyat ébreszt-
jük föl benne, az önmérséklést nem is emiitjük : mi csuda te-
hát, ha ő a lopásban, a rablásban, a gyilkolásban legrövidebb 
utat talál a nyereségre, a szerzésre. Ime az első gyümölcse 
a rendszernek, mely csak azt mutatja a fegyencznek, meny-
nyit nyerhet ő a társadalomban, ha kiszabadul ? A szerzetes-
rendek szüksége-tehát a tömlöczök-s fegyencz házaknál két-
ségtelen ; ezt mutatja a dolog természete, ezt az adatok hal-
maza, hogy a katholikusoknál a visszaesések sokkal gyéreb -
bek, semmint a protestánsoknál. Ily helyzetben, mit mond-
hatni egy kath. bajor kormányról, mely a fegyenczházaktól 
elűzi a szerzeteseket, csak azért, hogy tetszést nyerjen a sza-
badelvűeknél? Ambergben, a női fegyenczháznál sok éven át 
működtek a szeretet-nénék, s működésűk legszebb gyümöl-
csöket termett ; mivel anyagi szempontból is, a nők kézi-
munkái hirre kaptak , az eladott tárgyak egy kis része a fe-
gyenczház pénztárába vétetve, a háznak föntartási költsé-
geit tetemesen leszállította. De a szabadelvű ministerek előtt 
mind ez nem nyomott semmit, miután a szerzetes-nénék el-
űzésére semmi ürügyet nem talál t , Sulzbachban nagy költ-
séggel u j házat építtetett, ide hozta a nőket , Ambergbe pe-
dig a prot. féríifegyenczeket ; ugy, hogy a nénéknek magok-
tól kellett távozni, s most az ambergi fegyenczházat prot 
pap kormányozza. A regensburgi püspök tiltakozott a meg-
áldott kápolna elvilágiasitása ellen ; a ministerium a kápol-
nát lerombolta , ujat épí t tetet t , a melyben a nélkül, hogy 
megáldva lenne, a prot, pap tiszti működése után a kath. pap 
kényszerül misét mondani, hogy a kath. fegyenczek szent-mise 
nélkül ne maradjanak. Ez szabadelviiség és példás türelem. 
Fegyenczházainkban a kath. vezeklési elv hiányzik, azért a 
fegyenczek erkölcsi javulása nem mutat semmi haladást. 
Szent Bernárd a Campagnei grófhoz menve, összetalálkozott 
a törvényszéki személyzettel, midőn egy bűnöst az akasztó-
fára vezetett. Sz. Bernárd leszállott az öszvérről, a sokaság 
közé fúródott, kiáltván: ,,Bízzátok reám e gonosztevőt, én 
magam kezeimmel fogom őt fölakasztani," s a grófhoz sietett 
vele. „Mit csinál atyám, mond a gróf csodálkozva, ez gonosz-
tevő, ki ezerszer megérdemlette a poklot." „Epcn azért, mivel 
oly gonosztevő, veszem őt magamhoz ; a gróf rögtöni szenve-
déssel véget vetne életének, nálam, a meddig él, fogja visel-
ni a keresztnek kínjait." Sz. Bernárd ráöltötte saját ruháját , 
s a gonosztevő az istenességnek példája volt 20 évig. I t t 
van a fegyenczek javulásának a t i tka; s ez az, a mit tömlö-
czeink rendszerei nélkülöznek Európában. 

LONDON. (Vége.) Később, midőn a szent-atya Gae-

tában volt, s a fejedelmek segedelmét kér te , Palmerston 
igy irt : „Habár Angolországnak azon vallásos és politikai 
kérdésekben, melyek a pápa viszonyaiból a többi európai feje-
delmekkel keletkeznek, nincs oly egyenes érdeke, mint Fran-
cziaországnak, még sem tekintheti közönyösséggel azon hely-
zetet, melyben a romai pápa vagyon. Angolország ugyan pro-
testáns, de több milliom katholikus alattvalói vannak, követ-
kezőleg saját érdekében kívánnia kell, hogy a pápa oly földi 
helyzetben legyen, miszerént szellemi tisztkedéseit teljes füg-
getlenséggel végezhesse. Az angol kormány megelégedéssel ér-
tette, hogy a segélyre meghívott hatalmasságok között Fran-
cziaország is van , s ha a hatalmasságok ezen ügyre nézve 
megegyeznek, a királyné kormánya reméli, hogy Francziaor-
szág nem fogja azon fölhivást elvetni, mely hozzá intéztetett." 
Valljon ma nincs-e még több milliom kath. alattvalója An-
golországnak? Ezen pirító sürgönyöket Normanby fölemii-
tette, s midőn saját jegyzeteire kezdett hivatkozni, gróf Grey 
figyelmeztette a szónokot, miszerént a háznak szabálya nem 
engedi meg, hogy valaki magános levelekre itt hivatkozzék. 
Normanby elfogadta a helyreutasitást, habár a jelen kor-
mány viseletére hivatkozhatott volna , mely Russell Eduard-
nak , ki Romában csak magányzó, s nem hitelesitett személy, 
tehát levelei semmi hivatalos czimet nem igényelhetnek , ily 
leveleivel takaródzott , s ezeket a többi okmányok között ki-
nyomatta , s a kamarák elé terjesztette. Normanby azonban 
elég hivatalos okmányok birtokában volt, a magán-levele-
ket könnyen mellőzhette. Hivatkozott y a napokban meghalt 
Lansdowne lord nyilatkozatjára, melyet ez 1849-ki jul. 20-án 
tett, Lansdowne pedig nagy tekintély volt Angolországban. 
Ezen lordnak szavai a következők : „Én egyetértek Brougham 
barátom által tett megkülönböztetésben a pápai fejedelem-
ségnek különös jellegére nézve. Ezen nézet nem uj , ezt Pal-
merston fejezte ki előbb Normanbyhez küldött sürgönyében. 
A pápa fejedelemsége különös jellegű. Mint fejedelem, a pápa 
csak negyedik, vagy ötödik rendű, de mint pápa, mint szel-
lemi fejedelem, minden ellenvetés nélkül az első rendet fog-
lalja el a hatalmasságok között. (As spiritual Soverainghe 
occupies the very first rank.) Azon tekintélynek, melylyel bir, 
azon befolyásnak, melyet minden országra Európában gya-
korol , sehol nincs mása. Különös okok forognak tehát fön, 
hogy itt a többi hatalmasságok -közbelépjenek. Kiváltképen 
a kath. nemzetek hivatva vannak a r ra , hogy őrködjenek, 
hogy az ő religiójuk feje egy hatalmasságnak se legyen esz-
köze. Nincs ország, melynek kath. alattvalói vannak, hogy 
ne érdekeltetnék, miszerént a pápa minden akadály nélkül 
függetlenül gyakorolja szellemi hatalmát." — Ez volt az an-
gol államférfiak nézete 1849-ben, ezek az indokok; az indo-
kok megmaradtak, a nézetek mégis megváltoztak, e változás 
a jellemet sérti minden államférfinál A negyedik okmány, 
melyre Normanby hivatkozott, Farini volt, Italiának mai mi-
nister-elnöke. Ez 1852-ben ,Stato Romano' czimü könyvet 
irt, melyben igy szól : „Olaszországnak egy kitűnő irója ja -
vasolta a pápának, tenné le a fejedelemség terhét ; s elfe-
lej té , hogy meddig a pápa az marad, a mi, ily abdicatio 
nincs hatalmában. I t t a fatalis ,non possumus' áll; a pápa 
személyére nézve bármily áldozatot tehet, de utódjaira nézve 
semmifélét se tehet. Azt mondják ; hogy a pápai fejedelem-
ség haldoklik, hogy a közvélemény azt kárhoztatja ; az én 



nézetem szerént sok nemzedékek fognak még sirba szállni, 
mielőtt a pápai fejedelemség elveszne. Én ugy látom, liogy 
Italia a legkedvezőbb viszonyok között is nehezen lesz egy-
séges és független : hanem majdnem lehetetlen, hogy Italia 
magától, nem mondom, hogy leronthatná, hanem csak kicsi-
nyíthetné is ezen fejedelemséget." — Farini kétszer volt 
minister Italiában, ma elnöke a kormánynak, vallomása nem 
megvetendő. Jön azonban még Russell Jánosnak nyilatko-
zata 1852-ki febr. 3-áról : „Én Toscanában voltam néhány 

" hónapig, a fölvilágosodott fejedelem atyai kormánya alatt. 
Én láttam e herczegséget földúlva a democratáktól, a nagy-
herczeget elűzve azon párttól, mely egységes Italiát akar; 
láttam ademocrata kormányt elveszni, s a nagyherczeget ha-
talmára visszaérkezni." Ez nem nagy rokonszenvet mutat az 
egységes Italia iránt. Szónoklatát Normanby evvel végezte : 
„Meg van állapítva, hogy a félszigeten 7000 agyonlövetett 
a piemontiak által ; ezen tény nem igazolja azon megelége-
dést, melylvel van a kormány az olasz ügyek iránt. Ha a ne-
mes lord megszűnik minister lenni, három éves sürgönyei 
között annyi ellenmondást fognak találni, hogy lehetetlen 
lesz az.okat összeegyeztetni." — Mit felelt Russell János ? 
Azt, hogy Piémont kormányzásának részleteit nem kell vizs-
gálni. Az igaz, hogy ezen részletességek csak tömeges löve-
tések, a városok fölperzselése, a pénznek eltékozlása, a püs-
pökök számkivetése vagy tömlöczözése , az egyház javainak 
lefoglalása, mind ez oly csekélységek, melyeket az angol irók 
is VIII. Henrik s Erzsébet uralkodásából alig hoznak föl. 
Ezeket tehát Russel János Italiában se akarja feszegetni; 
de ha ennek csak százezeredik részét valamelyik legitim fe-
jedelem tenné, akkor már Russell részletességekbe ereszked-
nék. Hivatkozott Russel franczia okmányokra is, hogy a pá-
pai kormányzást rossznak bizonyitsa, mivel, úgymond, a Code 
Napoleon még be nem vétetett. Hát Angolországban bevéte-
te t t ? Azonnal, és minden kormányzás rossz, mely el nem fo-
gadta a Code Napoleon-t? — A nemes lord elfelejté, hogy 
már Rayneval franczia követ 1856-ban adatokkal bebizonyí-
totta, miszerént a mi nem ütközik az egyház egyetemes ca-
noni fegyelmébe, az már régen meg volt Romában ; hogy 
pedig a canonok ellen valamit behozzon , például a polgári 
házasságot, azt hiába kérné valaki a pápai kormánytól, mi-
után Poroszország s Piémont is elvetendőnek tartja azt. A 
mi a papi kormányt, illeti, a hivatalos névtárból be van bizo-
nyítva, hogy csak 124 pap van állami hivatalban; ennyit 
Francziaország, Austria, Spanyolország is mutat föl. Az ál-
lamhatalom papias'ságáról terjesztett nézetek tehát csupa ko-
holmányok. Mi az. mit a saecularisatio alatt értenek, a pá-
risi Temps újság megvallotta, hogy. az nem más, mint teljes 
abdicatio. — A pápai kormányzás ellen végre fölhozott okok 
közül emliti azt, hogy a pápai államokban nem szabad mást 
tanitani, semmint a mi a kath. religioval megegyez ; a sajtó-
ban se lehet semmit se feszegetni, a mi a katholikusok leik-
ismeretét sértené. Valljon Piémont megengedi-e, hogy valaki 
az egységesség ellen irjon, tanitson ? Nem ismeri-e Russell 
Peruzzi minister körlevelét a prefettikhez, melyben megha-
gyatik, szorgosan őrködni a sajtó fölött, semmit meg nem 
engedni, a mi az egységességbe vetett hitet valahogy gyen-
gítené ; s a pápának rossz néven veszi, hogy ő eretnekséget 

tanitani országában nem tür. Szemére veti a pápai kormány-
nak, hogy a bűnösökkel szigorúan nem bánik, hogy ezeknek 
javulására sokat épit, s csalatkozik. A forradalmi conspiratio 
kegyetlenségről, az angol kormány pedig szelidségről vá-
dolja, „mivel, igy szólt Russell, a pápa a kórodákat láto-
gatja, az iskolákat megtekinti, alattvalóival mindég ugy bá-
nik, mint atya az ő fiaival : az őrsereg tehát csak örökiti a 
rossz intézvényt." Ezt bünül róni föl egy kormánynak , egy 
fejedelemnek, a mi legnagyobb dicsőségére válik , csak lel-
ketlen ember teheti, kinél a népszeretet egy fejedelem részé-
ről bün. Emlité tovább, hogy a pápa maga kérte a menedé-
ket Odo Russeltól. Ez meg van czáfolva, s a ,Morning Post, 
fájdalommal jegyzi föl, hogy az igazság nincs Russel Odo 
részén. 

VEGYESEK. 
PEST, apr. 10-én. F o g a r a s y Mihály, szkodári püs-

pök és nagyváradi kanonok ő mlga azon 400 frtnyi pálya-
dijt, melyet a hittani kar, ismert jelességü egyházi beszédei-
nek jutalmául ő mlgának szerencsés volt megküldeni, nagy-
lelküleg tőkesiteni óhajtja oly czélból, hogy annak kamatja 
minden második évben a központi papnövendékek által meg-
oldandó pályakérdés dijául tüzettessék ki. Az ő mlga magas 
bölcseségével járó eme nagylelkűséget a tudományok min-
den barátja meleg köszönettel fogadja. 

— A szombathelyi egyházmegyében, f, évre kiadott 
névkönyve szerént van 6 valóságos és 6 czimz. kanonokság; 
esperesi kerület 18 ; papnövendék 45 ; az összes- lélekszám te-
szen 377,579 ; ebből 290,936 katholikus ; 1 egyesült, 2 szaka-
dár görög; 65,604 ágostai; 10,878 helvét vallású; 10,158 zsidó. 

— Msgr. Pavy algiri püspök nem rég Marseilleban 
szent beszédet tar tot t , melyben érdekes adatokat sorolt elő 
a rabszolgák megváltásának eszközlésére alakult társulatnak 
működését illetőleg Az adatokat a különféle keresztény con-
sulatusok levéltárából merítette, melyek szerént a trinitariu-
sok és mercedariusok két szerzete keletkeztüktől fogva Al-
gier elfoglalásáig tehát 1830-ig, és igy hatodfélszázad alatt 
1,400,000 rabszolgát váltott meg ; a váltság-dij összege 
4800 miliő frankra rug. 

— A ,Lld' azon incidensből, hogy Patrizi bibornok me-
gyéje clerusának meghagyta , miszerént a királyért ne imád-
kozzanak , azon megjegyzést teszi: látható ebből, mily igen 
életbe kell léptetni a turini kormánynak a főpásztori leve-
lekre szóló exequaturt vagyis előleges megvizsgálását és 
helybenhagyását. — Az egyháznak más fegyvere nincs az 
imádságnál, melyre különben olyan ,Lld'-féle lapok nem igen 
sokat szoktak adni , és mégis zajt csapnak , ha ezen, szerén-
tük haszontalan fegyvert valaki ellen forditja 

Megjelent: , S z a b a d s á g , t e k i n t é l y é s e g y -
h á z . ' B. Ketteler Vilmos Manó mainzi püspök német mun-
kája után magyarra átdolgozta M e n n y e i József, tanitó-
képezdei igazgató-tanár. Kapható Ráth Mórnál Pesten. Ára 
1 frt. 20kr. — „ J é z u s s z e n t s z i v é n e k t i s z t e l e t é r e 
s z o l g á l ó n é h á n y r ö v i d e l m é l k e d é s . " Kalocsán, 
1863. 

Kegyes adományok: 
Mélt. M a r k i Ignácz , választott dulcinoi püspök, veszprémi 

nagjprépost küld : 
az afrikai missióra 25 frt a. é. 
az amerikai missióra . . . . . . . 25 , , , , , , 
a szent-sir őreinek 25 , , , , , , 
a szent-gyermekség társulatának . . . . 25 , , , , „ 

Összesen 100 frt a. é. 
U szentségének : 

, ,A fitii szeretett részvétével s kegyeletes hódolatával" egy káplán a 
váczi megyéből . . . . . . . . 3 ez. húszas. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

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

KELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden es. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, április 15-én. S 9 . I. Félév. 1863. 

TARTALOM : Vallásbölcsészeti tanulmányok. — Hit-
tudori jubilaeum. (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Mózses és a tudomány. 

(Folytatás.) 

A geologusok szerént a föld belsejében négy 
földréteget (Erdschichten) lehet megkülönböztetni, 
mint ugyanannyi nagyszerű revolutió eredményét, 
már pedig, hogy a föld hig állapotból solidba men-
jen át, s fölülete az emiitett négy réteg vastagságaig 
kérgesedjék, arra a jegeczedés törvényei szerént több 
ezredév kívántatik. — A föld tehát sokkal régibb, 
mint Mózses időszámításában állittatik, s a hat nap, 
több ezredévet magában foglaló hat időszaknak 
veendő. 

Mózses szerént Isten uralkodék az anyagon, s a 
mint mindenható szavával előhozá semmiből, ki bi-
zonyítja be, hogy nem siettetheté is a természet ren-
des menetét? — Azért, hogy a természet törvényei 
jelenleg igy működnek, Isten nem siettetheté a te-
remtett dolgok fejlődését, ha önmagával ellenmon-
dásba jönni nem akar t? — Mintha nem akkor en-
gedheti vala e törvényeket szabályozó érvényre emel-
kedni, mikor neki tetszett! — Továbbá a hegyek 
képződésének elmélete szerént tudjuk Humbold után, 
hogy azok a föld gyomrában rejlő vulkanikus feszí-
tés eredményei levén, jelenleg is ugyanazon erő a 
tenger mélyéből rövid operatióval 2—300 lábnyi 
magas szikla-tömegeket emel ki ; miknél, ha a ten-
gernek általános 20—25,000 lábnyi mélységét vesz-
szük, oly mélység áll elő, hol a föld belseje közele-
dik a higállapothoz ; e sziklatömegek tehát szintén 
nem ezredévekig solidulnak meg. 

Egyébiránt e napok minőségére nézve szabad a 
vitatkozás, s azért kik oly hangosan hirdetik, mily 
ellenmondás vagyon e hat napi időköz s. a tudomány 
között, nem levén még teremtve nap csak negyedik 
napján a teremtésnek, tehát a mostani nappal s éjjeli 
24 órás időmérték nem is létezhetett: azok oly tant 

erőszakolnak reánk, melyet sem Mózses, sem az egy-
ház nem állit mint hitágazatot, s midőn győzelmes 
harczot vélnek ellenünk küzdeni, csak is saját agy-
rémük ellen hősieskednek, mint ez oly gyakran tör-
ténik religionk elfogult elleneinél. 

Azt mi is jól tudjuk, hogy e szó „j o m", n a p , nem 
mindég a mi 24 órai időnket jelenti, mert a zsidó nyelv-
ben gyakran hosszasabb idő kifejezésére is használ-
tatik mint ez kitűnik a Grenesis 25. fej. 33. versé-
ből, s Isaiás 2. fej. 17; 20. versekből; s maga Mózses 
mintegy áttekintvén újra a teremtés müvein, igy 
szól: „istae sunt generationes in die quo fecit Domi-
nus Deus coelum et terram." Itt Mózses sem 24 órai 
napot, hanem a teremtés összes idejét érti. 

Az indusoknál s általában keleten azon szónak, 
melyet mi napnak nevezünk, eredeti ős jelentése szo-
rosan egyezik a chaldaeus „S a r e" szóval, mely nagy 
átváltozást, revolutiót jelent. 2) 

Sz. Ágoston „De G-enesi ad litteram" (Lib. IV. 
n. 44.) müvében egyenesen kimondja, hogy a terem-
tés napjai felől ne ítéljünk elhamarkodva, s ne ál-
lítsuk, hogy azok hasonlók a mi mostani napjainkhoz; 
s „De civitate Dei" jeles könyvében bevallja, hogy 
még képzelni is nehéz, annálinkább meghatározni, 
milyen napok voltak azok: „Qui dies cujusmodi sint, 
aut perdifficile nobis, aut etiam impossibile est cogi-
tare, quanto magis dicere." 3) 

Ha tehát a tudósok azzal állanak elő, hogy a 
tudomány szerént a világ sokkal régibb, mint Mó-
zses állitja: feleletünk az leszen, hogy Mózses időszá-
mitásában sehol sem mondatik: miként a teremtés 
hatszor huszonnégy óra alatt történt meg, s Mózses 
időszámítása nem annyira az anyag, mint az ember 
teremtésétől kezdődik. 

Igen, mondják az archeologusok, Mózses időszá-
mítása, — ha az első ember-pártól veszszük is kezde-
tét, — helytelen, mert szerénte Krisztusig 4000 év 

J) S a l v a d o r , Histoire de Institut, de Moise. part. 
II. cap. 2. 

2) B a i 11 y, Histoire de l'astronomie Indienne, pag. 103. 
3) „D e C i v i t a t e D e i " liber. I Cap. VI. 
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telt el; más népek pedig 15—20 ezer évről birnak 
csillagászati, chronologicus hagyományokkal, s egyéb 
emlékekkel. 

Azonban a critica világánál e mesés régiségü 
hagyományok, mint gyenge ködök enyésznek el. 

Az egyptusiak legrégibb csillagászati emlékei, 
melyekről Hipparchus s Ptolomaeus emlékeznek, né-
hány holdfogyatkozásról szólnak, melyek közöl a 
legrégibb 72l-re tehető Krisztus előtt. 

A chaldaeusoknál, hol a csillagászok azzal di-
csekvének, hogy 47 ezer évről birnak csillagászati 
jegyzetekkel, Babylon bevétele után Callisthenes, 
Aristoteles kérése s Nagy-Sándor parancsára e város-
ban a lehető legnagyobb kutatásokat tőn, s minden 
szorgos keresése daczára sem birt 700 évesnél régibb 
csillagászati jegyzetekre találni. *) 

„A chaldaeusok-, chinaiak- és indusoktól nem 
birunk régibb emlékekkel; a mivel birnak, az mind 
ujabb." 2) 

„Az indusok csillagászati jegyzetei, melyeknek 
oly csodálatos régiséget tulajdonitának, K. e. 700 
évvel Írattak, s később utólagos számitások által vi-
tettek vissza előbbi korszakra." 3) 

Bailly elismeri: „hogy a különféle keleti népek 
csillagászati emlékei nem mennek 3000 évnél fölebb. 
„A nemzetek történetét vizsgálva, előbb vagy később 
oly korszakhoz jutunk, melyen túl a hagyományok 
megszűnnek történetiek lenni. E korszaktól kezdve 
a hagyományok történeti érvényűek lesznek, s csak 
is ezek érdemesek tanulmányozásra, s Mózses elbe-
széléseivel összehasonlításra" 4); mert: „Mózses egye-
dül mondja el röviden a vizözön előtti nemzetségek 
sorát; s figyelemre méltó az, hogy minden népek tör-
ténete, mintegy összebeszélve, e nagy catastrophhoz 
közel eső időszakban szakad meg. 5) 

J) L a l a r d e , Principes de la saine Philosophie, t. I. 
pag. 468. 

2) D e l a m b r e , Histoire de fastron. discours pré-
limin. 

3) „Les tables astronomiques des Hindous, auxquelles 
on avait attribue une antiquité prodigieuse, ont été construi-
tes dans le septième siècle, et ont été posterieurment repor-
tées , par des calculs, à une époque antérieure." Klaproth, 
Mémor. relatif a l'Asie, t. I. pag. 397. 

4) „En remontant dans l'histoire de chaque nation. on 
rencontre toujours plus ou moins haut une époque, au des-
sus de laquelle les traditions cessent d'etre historiques. En 
descendant de cette époque les traditions deviennent histo-
riques, et ces sont les seules qui méritent d'etre étudiees, et 
comparées au récit de Moise." Fréret, memoris. de l'acad des 
inscript, t. V. p. 333. 

5) „Moise seul , nous a rapporté en peu des mots la 

Végre mi illeti a Denderah s Esnei templomo-
kon talált zodiacus, állatövi symbolumot, melyből a 
csillagászat nagy régiségét vélték kimutathatni; a 
hires tudós, Champollion kimutatá, hogy a Dende-
rahi állatöv datuma Tiberius, Claudius, Nero s Do-
mitián utáni időről tanúskodik, az Esnei zodiacus dá-
tumában pedig Antoninus Pius nevét olvasá, s „igy 
az egyptusi állatövek megfosztva meg nem érdem-
lett ősrégiségüktől s a pusztán csillagászati jellegtől, 
minden jelentőségüket elvesztik" 6S 55&Z elmék, 
tudományok erőmegfeszitései, melyek segélyével a 
hitetlenek a Denderahi zodiacusnak minden áron 
vizözön előtti dátumát akarták kimutatni, mind kárba 
vesztek, miután Champollionnak sikerült e hierogly-
phok értelmét kifürkészni; az bizonyos, hogy ez 
egyptomi templomok, melyekben zodiacusok voltak 
vésve, a romai uralom alatt épültek. — Igy enyész-
tek el s lőnek semmivé a következtetések, melyeket 
egynehány rosszul értelmezett emlékből vontak a 
föld s nemzetek keletkezésének ideje ellen." 2) Tehát: 
„sem a geologia, sem a tudomány nem képes alapos 
ellenvetést fölhozni Mózses, mint az ős idők történé-
sze ellen." 3) 

XII. 

Tekintsük most egyenként a teremtés napjait. 
— Mózses leírásában meglep minden figyelmes ol-

suite des generations, qui ont précédé le deluge, et c'est une 
chose digne de remarque que les histoires de toutes les na-
tions s'arrêtent, comme de concert, vers le temps qui appro-
che de cette grande catastrophe." — D e G u i g n e s (Hi-
stoire des Huns, liv. I.) 

„Les Zodiaques egyptiens, déchus ainsi de cette 
haute antiquité qu'on leur avait si généreusement departie, 
et du caractère purement astronomique qu'on leur avait 
supposé, perdent presque tous leurs importance." L e t r o n n e 
(Recherches pour servir a l'histr. de l'Egypt. pend. la. domin 
des Grec et de Romains.) 

2) „Les efforts d'esprit et de science, que fit naguère 
l'impiété pour trouver au zodiaque de Denderah une date 
antérieure au déluge, sont devenu superflus, depuis que M. 
Champollion est parvenu a déchiffrer celles qui sont expri-
mées en hyeroglyphes ; il est certain , que les temples egy-
ptiens dans lesquels on a sculpté des zodiaques ont été con-
struits sous la domination des Romains. Ainsi sont évanouiés 
pour toujours les conclusions que l'on avait voulu tirer de 
quelques monuments mal expliqués, contre la nouveauté des 
continents et des nations." C u v i e r (Discours sur les revo-
lut. de la surf, du globe.) 

3) „Ainsi ni la géologie ni l'érudition ne peuvent four-
nir aucune objection contre le récit de Moise, historien des 
temps primitifs" C h a m p o l l i o n Figeac cité dans les an-
nales de philosophie chrétienne. Nr. 6. 
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vasót azon szigorú következetesség, melylyel a te-
remtett dolgoknak egymásután következését jelöli 
ki a teremtés történetében. 

„Kezdetben teremté Isten a mennyet és földet. 
A föld pedig puszta és üres vala, és sötétség vala a 
mélység szinén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek 
fölött." stb. 

A föld tehát kezdetben egészen vizzel volt bo-
rítva, s a 9-ik vers ' szerént higállapotban, csak har-
madik napon választván el Isten a vizet a száraz-
földtől. 

Ezt bizonyítja a tudomány is, mely szerént az 
ős sziklák, földünk ezen alapjai, különféle, egy vég-
telen chaotikus állagban főloszolva úszkáló anyag 
részecskékből jegőczödtek solid kövületté több, ke-
vesebb idő alatt. — Newton szerént is a föld erede-
tileg folyékony puha állapotban volt , csak igy tör-
ténhetvén, hogy a tengelye körüli forgás alkalmával 
a centrifrugal erő hatása folytán az egyenlítő alatt 
kidomborodott, a sarkoknál pedig behorpadt. Hogy 
pedig egészen vizzel volt boritva a föld, bizonyítja 
Humboldt is: „Was wir Flachland der Continente 
nennen, sind aber nur die breiten Rücken von Hü-
geln und Gebirgen, deren Fuss im Meeresboden 
liegt", szerénte kezdetben a szárazföld csak néhány 
szigetből állott, s jelenleg is a viznek continensünk-
hezi aránya ugy áll, mint 1 : 24/5 ; vagy Rigaud sze-
rént, mint 100 : 270-hez. (Kosmos. I. kötet, a Száraz-
föld alakulása.) 

Azonban a világosság teremtése főleg az, mi 
sok hitetlen bölcselkedőt mosolyra indit. — Ho-
gyan lehetséges világosság, mielőtt a nap teremt-
ve volt? 

Mi legyen tulajdonképen a világosság, nem kö-
römhez tartozik kimutatni; azt sem vitatom, valljon 
a systema emanationis vel emissionis, vagy pedig a 
systema vibrationis vel undulationis helyesebb-e? s 
valljon Descartesnak volt-e igaza, midőn a vibratió 
elmélete alapján azt állitá, hogy egy, az egész min-
denséget betöltő, finomsága miatt észrevehetlen, rend-
kivüli ruganyos anyag, az a e t h e r , a világitó test 
hintázó mozgása által lebegésbe jön, s lebegéseit sze-
münkig terjesztvén, ott világérzetet támaszt; vagy 
Newtonnak, ki a világosságot egy végtelen finom-
ságú anyagnak képzelé, melynek részecskéi a nap-
ból folytonosan sugárokban löketvén ki , roppant se-
bességgel érkeznek látérzékünkbe; vagy Herschell-
nek, ki szerént a nap két légréteg által borított ho-
mályos test, melyek körül a külső örökös égésben 
levén, terjeszti a meleget s világosságot. — A tudó-

sok már ugy is eldönték, hogy a systema emissionis 
helytelen, s a systema undulationis solid alapokra 
vagyon állapítva." ' ) (Vége. köv.) 

Hittudori jnbilaeum. 
(Vége.) 

Ezen beszéd után, mely, — egyedül történelmi hűség 
okáért legyen följegyezve — többszöri helyeslés által sza-
kittatott félbe, a jogkari dekán, t. K ő n e k Sándor követke-
zőleg szólott : Főmagasságu bibornok ! 

Bevett szokás, hogy a tudomány-egyetemek a tudo-
mány ünnepeit tudományosan megülik. A magyar kir. egye-
tem méltán a tudomány ünnepének vallja félszázados emlé-
két azon napnak, melyen ötven év előtt szerencsés vala hit-
tudorai sorába fényes nevét azon férfiúnak iktathatni, kit az 
isteni gondviselés kiszemelt, hogy az anya-iskolánk emlőin 
beszítt hittudomány buzgó apostola gyanánt, az elmélet s 
gyakorlat terén, az igaz hit s való tudomány malasztját egy 
félszázadon túl az összes magyar egyházra szétáraszsza, hogy 
beteljesedjék rajta : et labia sacerdotis custodient scientiam. 

Miért a magyar kir. egyetem követve testvérintéze-
teink e szép szokását, a mai örömünnepet azzal vélte tudo-
mányosan megülhetni, hogy beérve a nap sugarait vissza-
sugárzó bologniai kő szerény szerepével, nem saját szellemi 
termelényével, hanem egy letűnt korszak koszorúzott Írójának 
az ismeretlen kéziratok aknáiból napfényre hozott dolgoza-
tával lép a tudós világ szine elé. 

Az értekezés, melyet a magyar egyetem egyházunk 
tisztelve szeretett főpásztora tudományos diadalának megün-
neplésére közrebocsát, s Főmagasságodnak általam hódolata 
jeleül fiúi kegyelettel átnyújt, nem bő s ritka tudományu 
vizsgálódások, nem valami epochalis eszmeirányulat, nem va-
lami uj fölfedezések, nem egyátalán szerény tartalmánál 
fogva ajánlkozott a mai fényes alkalomra, mert a nádorok 
korrendi sorozata, mit e müvecske tartalmaz, a tudós szerző 
históriai hűségén és köztudomásu itészeti búvárkodásán 
sarkaló jelentőségén kivül alig kérkedhetik egyébbel, hanem 
a l a n y i és t á r g y i tekintetek valának azon főérvek, me-
lyek az egyetemet e dolgozat választásában vezették. 

Vagy lehet-e a l a n y i szempontból a jelen alkalomhoz 
illőbb szerzőt találnunk, mint azon egyházférfit, kinek hosz-
szura nyúlt életének minden percze az egyházé, a tudományé 
vala, kinek neve hazai történelmünk és egyházi életünk iro-
dalmi égboltozatán fényes csillagként ragyog; kiről tudós 
életirója Paintner prépost és k. tanácsos oly találóan mondja : 
„certabat quondam pro docto mundus Homero, sic cuperet 
Prayum urbs quaelibet esse suum;" ki, hogy báró Schaffráth 
váczi kanonok és apát az ő emlékére tartott jeles gyászbe-
szédének szavaival éljek, nemzetünk Tacitusa, Livius s Piu-
tarchusa, Annalium et festorum Hungáriáé páter, decus et 
ornamentum patriae, nomen per omnem Európám eruditis 
jucundum; kinek végre ugyanazon káptalan másik tudós 
tagja Szerdahelyi apát és helytartói tanácsos kőoszlopánál 
maradandóbb emléket következő versekben emelt: 

P o u i l l e t , Elements de physique experim. VIII. 
könyv. 6 fei. — G a n o t Physique, — Hessler, Physik. 
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Históriám Hungáriáé lacryniantem cernis, in urna hac 
P r a y j a e e t , historici gloria prima chori, 

l i le annis gravior, quod erat mortale reliquit. 
Sed fama in toto, qua patet, orbe viget ! 

Lehetett-e főmagasságodnak kedvesebb szerzőt bemu-
tatnunk, mint a specimen hierarchiae hung, szellemdus alko-
tóját ! nem rójuk-e le a hála köteles adóját, melylyel az egy-
ház hü szolgája, a tudomány fáradhatlan napszámosa, s 
egyetemi könyvtárunk őrszelleme, árnya iránt tartozunk, nem 
kötelezzük-e le saját kortársainkat, midőn a nagy történet-
író gazdag méhkasából, melyből halhatatlan Prayunk egy fél-
századon túl terjedt irodalmi tevékenysége csak nem minden 
évben uj -uj becses ra j t tudott inditani, és melyben méhszor-
galommal gyűjtött még annyi a világ előtt elrejtett szellemi 
kincs lerakva találtatik, ha mondom e dus szellemi tárlatból, 
egy uj, magában talán parányinak látszó, de a szakértők 
előtt nagy becscsel biró drága követ a tudós közönségnek be-
mutatunk ? 

És mit szóljak a tárgyról! 
A nádori és primási tisztség a magyar alkotmányos 

élet ama két sarkköve, ama ikeroszlopa, melyen sz. Is tván-
nak szent koronája századok során át oly erőtudatosan nyu-
godott. Az ország e két főhivatalának története a nemzet 
története, képviselőik életrajza ugy átszövődik népünk, orszá-
gunk történetén, hogy közéletünk jobb része ez ikernévhez, 
e fényes csillagpárhoz csatolva van. Azon percztől fogva, a 
midőn a magyar apostoli fejedelem fejére országunk nádora 
és áldornagya kezéből leereszkedik a csodatevő korona, min-
dig vállvetve és vetekedve találjuk a lion e két főtisztjét, 
hogy királyukat tanácscsal és tettkészséggel kisérjék. Akár 
az általános jólét vidám ege mosolygott hazánk ékdus virá-
nyaira, akár a vész viharai dühöngtek véráztatta pusztái fölött, 
akár a ritkán élvezett béke olajága alatt üdülni látszott a so-
kat sebzett magyar államtest, akár az európai polgárosodás 
érdekében nemzetünk drága vére folyt, mindig kezet fogva 
találjuk hazánk e Castor és Polluxát nemes versenyben arra 
törekedve, hogy a had mezején a vitéz nemzet vitéz tetteit 
neveljék, hogy az egyház és politikai igazgatás terén a harcz-
verte sebeket enyhitsék, a békés haladás vívmányait biz-
tositsák. 

A magyar nemzetnek Primása és Palatinusa által, ugy 
mint a romai egyházban a két apostolfőnök által az egybe -
forrt kettős P. a dualistikus egység kedves, drágajelvényévé 
vált, sehol a hit és vallás nem szövetkezett bensőbben a po-
litika- és országlattal, mint hazánkban, hol a közélet e két fő-
tényezője erős karóvá olvadt egybe, mely köré a nép repke 
reménye mindenkor a legbensőbben fonódott, és midőn az 
utolsó átalakulások folytán, melyek nemzetek s országok 
történetében gyakran elutasithatlan eseményként beállanak, 
a primási tisztség egy időre elválva hü pályatársától, árva 
maradt, a nemzetnek vágyai s reményei annál szorosabban 
fűződtek a megmaradt tám köré, és reszkedve éreztük az in-
gást, melyet primatialis székünkisavilágmozgalmak hullámai-
ban a legutóbbi időben megérzeni kényszerült, biztos reményt 
mindazonáltal táplálván keblünkben, hogy jönni fog, ha jön-
ni kell egy jobb idő, melyben a primási méltóság hajdani 
fénye a Kárpát hólepte bérczeitől az Adria habverte part-
jáig, a Lajta vizétől az erdélyi havasokig újra föl fog éledni, 
újra el fog terjedni ! 

Főmagasságod, kitől a kegyes sors eddigelé megta-
gadta, hogy egyház-tiszti pályáján hivatalbeli ikertestvérével 
ölelkezzék, annál szivesebben veendi biztos kéztől irt histó-
riai albumát azon jeles férfiaknak, kik a nádori méltóság 
fönséges polczán a primatialis széken volt nagyhirii elődeivel 
oly testvérileg osztozkodtak, ugy a politikai kormányzat sú-
lyos terheiben, mint a népboldogitás szivderitő élveiben ! 

Fogadja ennélfogva kegyesen hittudorsága mai félszá-
zados ünnepén ezen alanyi és tárgyi szempontból kétszerte 
becses emlényt, és adja a Mindenható, hogy főmagasságod, 
kinek már eddig is sikerült az egyház és a politika terén oly 
nehéz történeti föladatokat szerencsésen megoldani, még az 
Eg ama különös kegyelmében részesittessék, miszerént az e 
tekintetben szerencsésebb volt elődeinek ez ezen emlékla-
pokba bejegyzett kormányférfiakkal mindenkor közös volt 
működésűk 'azon egyikét mielőbb teljesithesse , mely min-
denkor legkedvesebb vala a magyar nemzet előtt, és mely 
iránt hajdan is, napjainkban is az apostoli király legma-
gasabb kivánata oly szerencsésen találkozott s találkozik hú 
népei leghőbb, legőszintébb óhajával ! 

Mi, hogy Isten segélyével annál biztosabban teljesül-
jön, velünk együtt az egész ország egy torokból, egy szivvel, 
egy lélekkel kiált : hogy herczeg-primásunk S c i t o v s z k y 
bibornok ő eminentiája, nemzetünk büszkesége, jövőnk re-
ményhorgonya még hosszú évek során át töretlen egészség-
ben é l j e n ! 

A közlelkesedést szült, és igen sokszor megéljenezett 
beszéd után ő emtja először a hittani kar dékánjának be-
szédére válaszolt, mondván: 

Inclyte Senatus Academice ! 
Inclyta Facultas Theologica ! Clarissimi Doctores ! 
Lübens, et ultro confiteor — suaviter omnino animum 

meum adfici et dulci mentem repleri voluptate insigni hac 
Inclyti Senatus Academici, et Facultatis Theologicae, nec 
non clarissimorum doctorum observantia, qua doctoratus mei 
in sacro-sancta Theologi a die 3. mensis április, anni 1813. 
obtenti, jubilaeum celebrare — et conamina, ac fatigia mea, 
pro obtinenda laurea olim exantlata, novo diplomate di-
stingvere, imo honorare pergit. 

Labores, quibus tunc insudavi — studia, quae, dupli-
cata manu volvebam, pedetentim altera mihi natura facta 
sunt, sicque ab anno 1809. usque 1829. decursu proinde 20 
annorum, inter continua scientiarum studia, mens, et animus 
ab amore mundi avocatus, et providientiae coelestis gratia 
irrigatus, ad beatam illam celsitudinem eluctari potui t , qua 
sacratiorum literarum supremus scopus est, Dei nimirum, et 
proximi Charitas. 

Si igitur miserente Deo, (quod Spectabiiis Dominus 
Decanus orator pulchre observât) ex cathedra professons, 
recte ad cathedram Episcopalem humilitas mea subhman 
meruit, nonnisi zelo scientiarum, quem Facultas Theologica 
collatione laureae olim in me accendit, tribuere possum. 

Idem ille zelus, animo meo, qua Antistiti quoque indi-
dit fortitudinem, nihil non audendi pro regno morali. — Si 
volupe mihi fuit cum parvulis intra parietes scholarum rura-
lium conversari, et timorem ac amorem Christi teneris men-
tibus instillare — si priscum Patrum morém revehere, et 
quae ad excitandam fidem, ac profligancla vitia faciunt, com-
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munibus in conferentiis et synodis statuere adnitebar — si 
clero sacra exercitia, populo fideli missiones dedi, — paucis, 
si sub gravi episcopalis muneris pondère vires meae non 
sunt plene labefactatae, post divinum auxilium lubens ad-
scribo amori literarum, quem Facultas Theologica honoribus 
academicis magis et magis inllammavit. 

Aceedit, quod nunc quoque, dum Principem Ecclesiae 
in hoc apostolico regno cathedram teneo , gravissimum mu-
neris mei doctoralis partem, eadem Facultas Theologica su-
stineat, dum ejusdem membra sapientiam, quam sine iictione 
didicerunt, sine invidia communicant selectioribus status 
sacerdotalis tyronibus, eosque in dignos Christi ministros et 
populi institutores, formare verbo, et exemplo contendunt — 
et quae I. Facultas me olim juvenili vigore nitentem ad ae-
mulanda charismata meliora excitavit, eadem me nunc quo-
que curarum, laborum, imo etiam annorum pondere grava-
tum et lassatum promtissime succolat, et suffulcit. 

Cordiali igitur cum gratiarum actione recipio de novo 
expeditum in sacra Theologia doctorale diploma — erit 
istud mihi, íidenter asseverare sustineo, ultimum usque vitae 
halitum singulare consolationis et gloriae testimonium. — 
Eapropter gratus amplector sicut Inclytum Senatuni Acade-
micum, ita et Inclytam Facultatem Theologicam, prout 
etiam de corona doctorum et magistrorum doctissimos viros, 
qui hodierna die suis amicis obsequiis, me miriiice recreant, 
et Paschale gaudium sua in me observantia majorem in mo-
dum augent. — Peramanter provoco hac etiam occasione, 
ut, quoniam dies mali sunt , juventutem in spiritu timoris 
Domini erudire non intermittant ; quo sic et in hac vita di-
gnis fulgeant honoribus, et olim, ut divinum effaturn habet, 
luceant in perpetuas aeternitates ; — in me certe et promp-
tissimum fautorem, et ingenuum amicum semper experientur. 

Pro coronide cuivis praesentium clarissimorum docto-
rum porrigo dexteram, ut me pro jubilato doctore recipere 
— et amore amico fovere dignentur ! 

És csakugyan szivet megnyerő nyájassággal nyujtá ke-
zeit az egyetem rectorának és a dekánoknak e szavak mel-
let t : recipite me in doctorem! A jogkari dékánnak adott vá-
lasz főeszméje az vala, hogy a haza mindég akkor volt bol-
dog, ha a világi hatalom az egyházival karöltve járt, és azért 
most is erre kell törekedni, nem pedig az egyiket a má-
siktól elválasztani akarni ; mondá tovább, hogy ő mind-
két hivatalát a lehetőség szerént élte fogytáig hiven 
fogja teljesiteni. Azután bemutattatván magának a kül-
döttség minden t ag ja i t , ő emtja teremeibe vonult vissza; 
a küldöttség pedig rector ő nsga szobájába menvén, itt 
szerencsés volt ő emtja látogatásában részesülni ; honnan ő 
emtja távozván, nemsokára következett a díszebéd, melyet 
leginkább csak azért említünk föl, hogy itt is ő emtájának u j 
kegyességéről tanúskodhassunk az egyetem iránt, minthogy 
az egyetem ngs rectorát karonfogva kegyeskedett az asztal-
hoz vezetni, és a küldöttséget közvetlenül maga körül elhe-
lyezni. Az étkezés fölött a helybeli növendékpapok jól szer-
vezett dalegylete, a katonai zenekar és az egyetemi dalárda 
fölváltva működtek ; fölköszöntés sok és szép vala. Ezek kö-
zül a bibornok-érsek kegyes szavain kivül leginkább kettő 
érdekel bennünket ; az egyik , melyet m. S z a b ó József , pá-
pai praelatus és a hittanulmányok igazgatója mondott a hittani 

kar nevében; és melylyel gr. F o r g á c h Ágoston ő mlga az 
egyetem tagjait méltóztatott üdvözölni. Délután ő emtja 
kegyességéből megnyittatott a basilika kincstára ; a sírbolt 
kivilágíttatott; szívélyes estély rendeztetett. Sokan a kül-
döttség tagjai közül szándékoztak még húsvét estvéjén 
viszszatérni ; azonban ő emtja határtalan kegyessége any-
nyira leköté őket , hogy az é j t , többen a másik napot is ott 
töltötték. Öröme ő emtjának nagy volt, de még nagyobb bol-
dogsága az egyetemnek s különösen a hittani karnak, hogy 
a bibornok-érsek örömnapjai közé ő is fűzhetett egyet, szel-
lemi élvben dúsát, gazdagot; melynek emlékeül a két 
rendbeli versezeten kivül kézcsókkal fogadja mindegyikünk 
ő emtja abbeli kegyességét, melynél fogva a küldöttség 
minden egyes tagját legbecsesb arczképével megaján-
dékozni kegyeskedett. A bibornok-érsek ismert bőkezű-
ségéhez mért pénzbeli ajándékokat elhallgatva, e sorok 
irója nem titkolhatja el a fölötti örökös örömét, hogy ő, kit 
ő emtja kegyeskedett egykoron a papnövendékek sorába 
ígtatni, áldozárrá szentelni és mostani állására emelni, lehe-
tett szerencsés a jubiláris oklevelet nem csak aláirni, hanem 
azt hódolatteljesen föl is ajánlani, átnyújtani. E szeren-
csét bőséges jutalom gyanánt fogadjuk a Mindenhatótól, 
kit ő emtja hosszú életeért imádni legédesb kötelmünknek 
tartjuk. Polldk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, apr. 7-én. A napokban végeztük a húsvéti 

sz. ajtatosságokat. Az időjárás az ünnepélynek kedvezett, — 
és hála Istennek, nm. főpásztorunk is jó egészségnek örvend, 
a sz. héti ajtatosságokban való működése és jelenléte a jám-
bor örömöket mindinkább növelé. — A papnevelő-intézet 
kápolnájában a lelki-gyakorlatok szokott módon, épületesen 
megtar tat tak; — kegyelmes főpásztorunk jelenléte áldást 
hozott reá. Növelte szinte az üdvös ha tás t , a m. fölszentelt 
püspök és több tekintélyes egyháziak jelenléte és részvéte. A 
húsvéti sz. gyakorlat a keresztény lelkekre üdvösen szokott 
hatni, már csak azon erőnél fogva is , mely a húsvéti sz. idő-
ben fekszik, s azon hangulatnál fogva, mely ilyenkor a ke-
resztény sziveket elfogja. Késő időkben is áldással fognak 
emlékezni a növendékek, midőn eszükbe jut, hogy ők a hús-
véti sz. idő alkalmával magukat szent elszánással késziték az 
egyházi pályára, — s biztosan várható, hogy a lelki-gya-
korlatokkal ekként megismerkedett nemzedék szüntelen szi-
vében fogja ápolni azon forró óhaj tás t , miszerént az egyház 
által ajánlott ezen lelki erősitést, a sz. gyakorlatokat éven-
ként használja. Ezen szent vágy úgyis minden papi szivben 
él, és csak örvendeni lehet , midőn annak valósítására ily sz. 
alkalom nyujtátik. — Különben nevelő-intézetünk életét te-
kintve, az iskolai év kezdetén sz. gyakorlataink által készül-
tünk szokott módon az u j év fáradalmaihoz ; majd nm. főpász-
torunknak kegyes látogatása serkentett bennünket hivatá-
sunk szorgos munkálására. Később a karácsonyi ünnepély 
alkalmával, kegyes főpásztori ajándékokkal örvendeztettek 
meg növendékeink. A tayali gyászos árvíznek évfordulati 
korszakát, most legkedvezőbb időjárásban töltők. Az első félévi 
próbatételek február-hó végével végződtek. A mult iskolai év 
végével ketten vették föl a papi rend szentségét ; egyik, ki 
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szerpappá szenteltetve Ó-Becsén mint segéd működött, pél-
dás életét kora halállal már bevégzé. Szinte intézetünk köré-
ben egy első évi növendék rövid tüdőgyuladás után az örök 
hazába költözött. A böjti sz. idők folytán, két pályavégzett 
növendékünk, szerpappá szenteltetve azUr szőllőjébe bocsát-
tatott , hogy jó reménynyel végzett nevelési pályájukat je-
lenleg a gyakorlati tevékenység mezején gyümölcsözővé te-
gyék. Az egyházi tudomány-szeretet nevelésére igen üdvösen 
közremunkál intézeti könyvtárunknak az által történt nevel-
tetése , hogy nm. főpásztorunk magas pártfogása, a ft. kápta-
lan- , — a megyei papságnak kegyes és szives közremunká-
lása által sikerült a Migneféle könyvgyűjteményt összesen 
megszerezni a növelde számára ; — valamint boldog emlékű 
nm. érsekünk grófNádasdy Ferencznek abbeli kegyes vég-
rendelete, melynek erejénél fogva a pappá fölszentelt ifjak a 
szükséges egyházi könyvekkel kellően elláttatnak. — A tisz-
teletreméltó jezsuita-atyák convictusába minden részről je-
lentkeznek a bevétetni kivánó ifjak ; jelenben a már hat osztá-
lyu gymnasium, eddig páratlan számú ifjúságot számlál ; a 
deák nyelv szorgalmasan gyakoroltatik ; a félévi vizsgálatok 
alkalmával a hittanban, nyelvtanokban, történelemben, bölcse-
leti elemekben, természetrajzi s természettörténeti, ugy föld-
leirási s egyébb ismeretekben szép , alapos , életrevaló isme-
reteket tanusitottak az if jak, öröm volt mindent hallgatni; 
— a tapasztalás legjobb ajánlás reá. Az ifjak elevenek, vi-
dorok, fesztelenek és szerények, — ügyesek és szorgalmasak ; 
a nagy sokaság pedig arra mutat, hogy mindnyáját a legjob-
ban tanitják. Ha pedig akad ki a rendet s bevett iskolai tör-
vényeket nem tiszteli, az olyan, a szokott előintések után, to-
vább utasittatik, mi oly fontos szabály, hogy annak hiányá-
val minden testület megmételyesittetik. A böjti sz. beszédet 
a t. jezsuita-atyák templomában t. Szigeth Ferdinand atya 
tartotta. A keresztény lelkiharczot megnyugtató és józan re-
ménynyel egybekötött oldaláról üdvösen fejtette. Valamint 
i t t , ugy a főtemplomban tartott böjti sz. beszédeket nagy 
számú sokaság figyelemmel hallgatta. Örömére szolgál a ke-
resztény léleknek, midőn a jezsuita-atyák épületének tetemes 
nagyobbitását látván, reá gondol azon sok lelkihaszonra, mely 
az ily intézetek erősödése- és terjedéséből Isten után bizto-
san várható. —- A mi-asszonyunkról nevezett t. iskola test-
vérnők temploma egy jeles uj kincscsel gazdagittatott Füli-
rich alaprajza nyomán készíttetett, nm. főpásztoruuk által, 
10 keresztúti állomáskép , melyek a templomnak déli oldalán 
akként vannak elhelyezve, hogy a hivek a keresztúti ajtatos-
ságot szép rendbon végezhetik. Épületes volt ezen megnyitó 
ajtatosságot virágvasárnap délután láthatni. A keresztény 
élet a megváltás titkából fakadván, nincs becsesebb emlék a 
keresztény szivekre, mint azon szenvedésnek előállítása, 
mely a világ számára az üdvösséget termé. A mi-aszonyunk-
ról nevezett ezen intézetnek, első félévi próbatételein nagy 
örömmel vettek részt a helybeli szülők és jóltevők. Ily alka-
lommal önkényt kitűnik azon fáradozás és gond, mely a ne-
velésre ezen intézet által fordittatik. A szabatos, sőt ékes írás, 
a számolás, a földleirás, magyar és német nyelvtanok alapos 
tanulása, s ezek fölött, a hittanban merített alapos ismeret 
mindenki elismerésével találkozott. A női munkák különféle 
szükséges , csinos , hasznos és ékes ágaira fordított gond és 
zoogalom látható volt azon készítményekben, melyek egyik 

teremben elhelyezve köz megtekintésül ki valának téve. A 
legszükségesebb fehérruháktól egész a legékesebb kivarrá-
sokig jeles mutatványok voltak láthatók. Különben a legfőbb 
nyeremény, az intézetnek belső szelleme, mely a nyájas mi-
veltséget, fesztelen ügyes magatartást a nyiltszivü éberség-
gel és őszinte keresztény szeretettel törekedik öszhangzásba 
hozni. A gyermekeknek megelégedése, lehető nyugalma, ábrá-
zolja azon anyai bánásmódot, mely fölöttük őrködik. A mult 
karácsonyi ünnepekben a keresztény szeretet szép gyakor-
latának voltunk tanúi. Az intézet jó lelkű vezetői, az ur Jé -
zus szeretetét kívánván követni, karácsony előestvéjére örö-
möt akartak szerezni a városból iskolába járó szűkölködő tanít-
ványaiknak, s azért azok számára különbféle ruhadarabokat ké-
szítettek saját munkájukkal és saját nyugalmukból meggazdál-
kodott perczek föláldozásával. Mintegy hatvan gyermek volt 
szerencsés ezen örömöt osztani, kiknek szülői s rokonai is meg 
valának hatva a jótékonyság ezen nemes áldozata által. Külön-
ben e két keresztény szellemű intézet, naponként több szűköl-
ködőnek enyhíti éhségét, s ajtaikon keresztül sok jótékony 
adomány tétetik a mindeneket megjutalmazó Isten oltárára. — 
Végül azon örvendetes tudósítással kedveskedünk, hogy a 
K r i s z t u s s z e n v e d é s é r ő l szóló negyven rövid elmélkedés 
második kiadásban megjelent. S noha a keresztúti ajtatosság-
gal bővítve megnagyobbodott, ára mégis csak husz krajczár u j 
pénzben. Számosabb rendeléseket dijmentesen küldendjük a 
postán. Megrendeléseket elfogad Balassy Endre tanár és ta-
nulmányi fölügyelő a papnevelő házban. J é z u s sz. s z i v e 
t i s z t e l e t é r ő l szóló, az előbbinél sokkal terjedelmesebb 
kis könyv most hagyja el a sajtót. Mindkettő főpásztori en-
gedelem- és helybenhagyással vagyon ellátva. 

P A R I S , febr. 28-án. Átküldőm a hivatalos Moniteur-
nek megjegyzéseit a nápolyi haramiaságról: „Az olasz lapok 
nagy haramia-csoportról beszéltek, melyet a pápai állam-te-
rületjén Cipriani Gala főnök toborzott; beszéltek arról is, 
hogy Tristány a pápai állam határain megjelen. A két újság 
közül az első hivatalason meghazudtoltatott, a másik pedig 
még nem igazoltatott. Azonban ha Tristány a határokon 
mégis jelennék, ezen senki sem csudálkozhatnék, mivel e vak-
merő főnök a hegységek megközelíthetetlen magasain tartóz-
kodik Nápoly részéről, s majd a nápolyi, majd a romai hegy-
oldalon le jön egy kis időre, megütközik Victor katonáival, s 
azonnal visszavonul. Ne feledjük azonban, hogy a pápai ál-
lamnak nápolyi határai seregeink által legsürüebben vannak 
megrakva, s miután katonáink jó szándékáról nem lehet két-
kedni, ha ezek meg nem akadályozzák Tristánynak rögtöni 
megjelenését, ugy azt senki sem fogja megakadályozni. A 
felelősség tehát nem eshetik a romai kormányra, miután neki 
ezen határokon igen kevés katonái vannak, de a kiknek bá-
torsága , szolgálati hűsége többször fényes tettekben bebizo-
nyult. — A mi a toborzást illeti a pápai állam bensejében, 
ezt nehéz hinni. Egy-két vakmerő átléphet a határon, s a 
haramiákhoz csatlakozhatik , de ez nem toborzás, a melyről 
az újságok beszélnek. (Russell Ede is megvallotta, hogy ez 
érdemben megcsalatott ) Különben minek keresne Tristány a 
pápai alattvalók közül ujouczokat, miután Piloné Nápoly vi-
dékén, Cipriani la Gala Capitanataban, Basilicatában , Cala-
briában , melyek mind távol vannak a romai határoktól, az 
ország bensejében eleget talál? Meg kell vallani, hogy a bri-
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gantik ügyében nagy tudatlanság, sokszor rossz akarat is 
uralkodik sokaknál. (E& a magyar napi sajtó nagy részének 
is szól.) A pápai kormány a haramiaság kiirtására ez előtti 
években 15 milliomot költött, s most ő hozná nyakára ezen 
társadalmi fekélyt?" 

STRASSBURG-, febr. 28-án. Már megszoktuk a ke-
rületi főnökökről csak rosszat Írhatni, vagyis önkényes 
eljárásuk ellen panaszokat terjeszteni. A vosgesi prefetről ez 
esetben jó hírrel kedveskedünk, mintegy fehér hollóval a fe-
kete seregben. Egy rendeletet menesztett a vegyes vallású 
községek előjáróihoz, melyben megparancsolja, hogy minden 
vallásfelekezetnek külön temetője legyen; ha pedig egy da-
rabban lenne, a protestánsok temetkezésére szánt rész árok-
kal vagy kőfallal választassák el ; továbbbá, hogy az öngyil-
kosok számára a temető mellett külön részecske, s ez is árok-
kal elkülönitve tűzessék ki, nehogy egy vagy másik vallásúak 
megsértessenek. A rendelet közhelyeslésre fog találni, mivel 
minden hivek azon jel alatt akarnak nyugodni, és a föltáma-
dást várni, mely alatt éltek : s a katholikusok előtt a temető 
mindég megáldott föld, a községi templomnak tulajdona ; ha 
tehát valaki mig élt az egyház szentségeit megvetette, hitét 
nem vallotta, nem tolakodhatik holt testével azon földre, 
mely a kath. templomnak tulajdona; miként a jó katholikus-
nál is, hitének sértése lenne, ha különösen akarna más hitüek-
hez temetkezni, valamint ha életében más vallásszolgának 
áldását keresné és fogadná. Fiai vagyunk az Istennek, de 
szabad akaratból más vallást vallva, családi és testvéries kö-
telékeinket szétszaggattuk; Isten előtt egyenlők vagyunk, de 
vallásunk által teszszük magunkat nem egyenlőkké ; s azon 
hit, melyet e földön vallunk, kísér minket a túlvilágra , éltet 
minket a jövő föltámadásra, s őrzi porainkat. Nincs vallás, 
mely a túlvilágra ne terjedne ; elkülöníti tehát porainkat is, 
miként a lelket, mely saját hüvelyének, életrészesének föltá-
madását várja. Ide csatolom a rendeletet, mely sok más kath. 
országnak mintául szolgálhat. „Uram! Régi törvényünk 
(XII. év. 23. P raé r i a l= 1804. jun. 12. szerda.) ugy rendelkezik, 
hogy a vegyes-vallású községeknek minden vallásfelekezet 
számára külön temető jeleitessék ki , külön-külön bejárással 
mindeniknek. Szokás egyszermind minden temetőnél külön 
részecskét kitűzni, hová a kivégzettek, öngyilkosok, vagy 
mások (például katholikusok, kik bűnbánat nélkül meghalnak) 
kiknek a temetés megtagadtatott, eltemettessenek. Ugy va-
gyok értesitve, hogy ez nem minden vegyes-vallásu közsé-
gekben vagyon igy ; parancsolom tehát és rendelem, hogy a 
fönneinlitett törvény azonnal foganatba vétessék, s minden 
vallásuaknak külön temető adassék. Tudomásomra esett az 
is, hogy némely helységben a protestánsok az öngyilkosok 
számára föltartott helyre, és az öngyilkosok a protestánsok 
közé temettettek el; uram, e tény a legnagyobb visszaélés, 
a törvények megsértése, a vallásszabadságnak és az élők, 
ugy szinte a halottak iránti köteles tiszteletnek vétkes feledése. 
Szabja magát uram az emiitett törvényhez, s ennek értelmé-
ben tegyen rögtön rendelkezést. Ha tehát valamely község-
ben a protestánsoknak nincsen elkülönített temetőjük, ren-
delkezzék azonnal, hogy ily temetővel bírjanak. A községi 
tanács önnek segédkezet nyujtand. A törvény szabadságot 
ad minden vallásnak ; az erkölcs tiszteletet parancsol a ha-
ottak iránt; az élők iránti illedelem tiltja, hogy kedves övéik 

közé olyanok temettessenek, kiket a közerkölcs kárhoztatott." 
— Az öngyilkosokat, vagy a kiknek az egyház a temetést 
megtagadja, nem lehet megáldott helyre eltemetni ; a pro-
testánsok közé ezeknek sértése nélkül nem lehet tenni ; ezek 
számára is tehát külön hely kel). Valljon ezen hely minden 
vallásúak számára egy legyen ? a kath. egyház ebben sem-
mit se határoz; ha kizárja őket saját temetőjéből,nem bánja, 
bárhol temettessenek el. 

LISSABON, mart. 10-én. A kormánynak folyó évi jan. 
2-áról szóló rendelete a portugál püspökséget közös óvásté-
telre kényszeritette, melyet a püspökség febr. 16-án a király-
nak benyújtott. A püspököknek emez óvása biztos okmány 
lesz azon szomorú h e l y z e t n e k megítélésére, melyben van a 
kath. egyház a kőmivesek uralkodása alatt. Ez is szabadelvű 
kormány, mint az olasz és a belga kormány, ez is tettekben 
értelmezi a szabadelvüség szózatját : szabad egyház szabad 
államban. Az okmány ez : „Fölség ! A püspökök szorosan kö-
teleztetnek jogaiknak teljes épségbeni föntartására és megőr-
zésére, hogy pásztori kötelességeiket sikeresen végezhessék. 
Ezen kötelességek a szent canonok által vannak reánk szabva, 
melyek szivünkre kötik azon csapásokat, melyek a püspöki 
hivatalnak elhanyagolásából az egyházra háramlanak. Ily 
kötelességnek érzetében fordulunk mi ma fölségedhez lega-
lázatosabban. Meg vagyunk győződve, hogy fölséged kormá-
nyának nincs szándékában magának oly jogokat tulajdoni-
tani, melyek egyedül a püspöki küldetésből erednek, s hogy 
a kormány igazán kath. érzelmű, s nem akarja a püspökök 
jogait csonkítani, vagy tekintélyüket csökkenteni. De nem 
hallgathatunk most a nélkül, hogy kötelességünket ne sérte-
nők, kimondjuk tehát, hogy Fölséged nevében oly parancsok 
küldettek hozzánk, melyeknek a püspöki méltóság- és jogha-
tóságra leggyászosabb következései lennének, mivel azon pa-
rancsok ellenkeznek az egyháznak jó kormányzásával, melyet 
az isteni törvényhozó egyedül a püspökökre bízott. — S va-
lóban, mivel a Megváltó a püspököket rendelte az ő tanainak 
hü megőrzésére és terjesztésére, a püspököknek lehet csak 
egyedül joga meghatározni, mily tanítás szükséges és hasz-
nos a papnövendékeknek. — Ezen jogot a szent canonok 
mindég elismerik s biztositják. Ezen jogot a világi kormány 
beavatkozása nélkül gyakorolják a püspökök más országok-
ban, a kik kormányi ,piacet' nélkül a papságra fölvelietik, 
bár kit alkalmasnak találnak, midőn ez bevétetni kér. E d -
dig a mi kormányunk sem akadályoztatott minket ezen jogok 
gyakorlatában, Fölségednek .piacet'-jét nem tolta reánk. 
Most azonban Fölséged kormánya több rendeletekben a 
hittanulmányokra vonatkozólag oly jogokat tulajdonit magá-
nak, a melyek a püspöki küldetésnek lényeges illetékei, s nem 
csak ,placet'-et követel, midőn valaki alszerpappá fölszentel-
tetni kiván, hanem második, harmadik ,placet'-et, midőn 
szerpappá, vagy pappá fölszenteltetik. Ily körülmények 
között mélyen sértetünk a kormánynak igazságtalan bizal-
matlankodása által. A jan. 2-i rendelet még jobban sértet t , 
mivel aljas viszonyba helyez minket, s a püspöki méltóságon 
személyünkben mély csorbát ejt. A rendeletnek bevezetésé-
ben említtetik, hogy a kormány nagyobb biztosságot akar 
magának szerezni a papok képességéről az egyházi hivata-
lokra, s ezek között a lelkipásztorkodásra. Ez által tehát már 
nem a püspökök fogják megitélni, s véglegesen megalapítani, 
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ki képes , és ki nem képes valamely papi hivatalkodásra , s 
nem ők fogják meghatározni, és vezetni a nevelést, hogy ez 
oly jó sikert teremjen. Kinek van több képessége és jámbo-
rabb akaratja megitélni, ki képes a lelkipásztorkodásra, miu-
tán a plebánusok a püspöknek emez ügyben természetes se-
gédei? Nem a püspökök tartoznak-e felelni erről Isten és 
ember előtt? Mielőtt tehát a kormány ez ügyben valamit 
rendelni akart, szükséges lett volna előbb a püspökök taná-
csait kikérni, s mégis mi az illető rendeletet először csak a 
hivatalos lapban olvastuk ! Fölség ! A portugali püspökség 
azon öntudatban van, hogy a kormánynak eme bizalmatlan-
ságát semmiképen sem érdemelte meg. Hanem elvonva ettől, 
ama rendelet oly határozatokat is tartalmaz, melyek a püs-
pöki méltósággal meg nem férhetnek, s a jó siker helyett, 
melyet ama rendelet elérni törekszik, káros hatású lesz Elő-
ször is azoknak, a kik plebánusok akarnak lenni, polgári 
vizsgát kell kiállaniok Írásban ; a püspököknek pedig megtil-
tatik másképen vizsgálni őket, semmint a tridenti zsinat ren-
deli. Másodszor, azokra nézve, kik kegyúri javadalmakra a 
kegyúr, tehát a kormány által fölterjesztetnek, a püspöknek 
joga volna vagy megerősiteni, ha alkalmas, vagy a canon-
szerii fölruházást tőle megtagadni, ha nem alkalmas. Ezen 
képességet mi nem csak a tudományra, hanem a többi szük-
séges kellékekre nézve is vizsgáljuk. A rendelet pedig ezen 
püspöki jogunkat sérti, mivel követeli, hogy a fölruházást 
megadjuk a nélkül, hogy az illetőnek képességéről kellőképen 
meggyőződhetnénk. Ezen rendelet számtalan összeütközésre 
fog alkalmat adni, valahányszor azt fogjuk találni, hogy a 
javadalomra fölterjesztett egyén nem bir azon képességgel, 
melyet bírnia kell. Es ha a püspök gyenge, a mit ugyan nem 
kell föltenni, az fog következni, hogy az egyházi javadalomra 
méltatlant, mivel képtelent mozdított elő. Az írási vizsga 
is sokkal alkalmatlanabb, mint a nyilvános szó vizsga, mely a 
papokban a tanulmányozást annyira előmozditja, nálunk 
pedig a világiak sok pártfogása annyira öl. Mi tehát a közjó-
nak érdekében kérjük Fölségedet, parancsolja meg kormá-
nyának, miszerént a jan. 2-i rendeletének foganatosításától 
álljon el, s tanácskozzék előbb velünk, mily módon lehessen 
a kivánt sikerhez jutni. Ha fölséged a szent-atyával az 
egyházi ügyek végletes elrendezésére egyezkedést (concorda-
tumot) kötne, ez minden viszálynak véget vetne, mindent 
csalhatlanul végezne. Mi alulírottak kötelességünk iránt hü-
telenek lennénk, ha általában Fölséged figyelmét azon sü-
lyedt, s mondhatni semmisülésig aljasult helyzetre nem fordí-
tanánk, melyben jelenleg a portugál püspökség vagyon. Egy 
kath. ország sincs, hol a püspöknek kezei annyira lekötve; 

joghatósága annyira csorbítva volna , ha mégis egészen el-
nyomva nincsen, mint nálunk; elég bizonyíték erre, ha a 
szent rendekre senkit se emelhetünk kormányi piacet nélkül-
Más országokban, például Francziaországban minden java-
dalmakra, kanonokságra maga a püspök nevez papokat; 
Portugalliában püspök egy templomatyát, egy sekrestyést se 
nevezhet, ő egyszerű helyezlőnek szerepjére aljasult. Ez si-
ralmas, ez gyalázatos szerep. Az egyházi ügyek minisztere 
ugy viseli magát a püspökök irányában, hogy értésünkre 

adja, miszerént ő a megyék főlelkipásztora, mintha ő hozzá 
tartoznék regere Ecclesiam Dei, s mintha a püspökök egye-
dül az ő parancsainak végrehajtói lennének. Rajtunk bizo-
nyodik be, mit Grerson korának' püspökeiről mondott : simu-
lacra depicta. Igazán, Portugalliában a püspök, az ő püs-
pöki hatalmára, joghatóságára nézve nem más, mint a püs-
pöknek árnyéka, mivel az egész püspöki hatalom az egyházi 
ügyek miniszterének kezeiben van. Ha ez tovább is igy fog 
menni, mi nem bírhatjuk a szükséges függetlenséget, mely-
lyel más országokban a püspökök bírnak, s püspöki köteles-
ségeinket nem fogjuk teljesíthetni. A világi hatóság iránt 
senki sincs annyi tisztelettel, mint mi, nem kell-e tehát, hogy 
a világi hatóságok a mi szellemi hatóságunkat tiszteljék? 
Ezen kölcsönös tisztelet közös egyességet szülne, mely az 
egyházra és az államra annyi áldást hoz. Kérjük tehát fölsé-
gedet, tartsa meg az evangelium azon mondatát : adjátok 
meg az Istennek a mi az Istené. Fölségednek liii alattvalói : 
Manuel bibornok, patriarha, s érsek ; József, coimbrai püs-
pök ; Antal, béjai püspök. Lissabon, febr. 16-án 1863." Ezen 
fölirathoz csatlakozott a bragai érsek s prímás, evorai ér-
sek, viseui, leiriai, guardai s algarvei püspök. 

VEGYESEK. 
PEST, apr. 14-én. Károly-Fehérvárról, — m i n t szo-

kássá vált mondani — irják nekünk : Erdélyi püspök H a y-
n a l d Lajos ő nmlga az Üdvözitő föltámadásának ez idei sz. 
ünnepét nemes szive szerént következő jelentékeny adomá-
nyokkal méltóztatott emlékezetessé tenni: 1-ör a Szent-Ago-
tán fölállittatni kezdett rom kath. plébánia lelkészének ál-
landó javadalmazására 10,000 frtot. 2-or ugyanott plebánia-
házra s ennek kellő helyreállítására 5000 frtot. 3-or a Ká-
roly-Fehérváron idővel rendezendő és a körülményekhez 
képest majd irgalmas szüzek vezetése alá bizandó kóroda 
alapjának növelésére 10,000 frtot. 4-er a Károlyfehérvári 
székes-egyház belsejének az eredeti épitési styl kívánalma 
szerénti helyreállítására további 5000 frtot erdélyi íöldteher-
mentési kötelezvényekben kegyesen adományozott. — Isten 
áldja meg a nagynevű jóltevőt, és tegye áldásossá az ő ado-
mányait ! ! Ezekhez járul még a ,Korunk' szerént : az erdélyi 
szegényebb plebánusok fölsegélésére 700 fr t ; a csomafalvai 
templom építésére 200, a tusnádi kápolna épitésére 100 frt. 

— K o l l á r t s i k István, rozsnyói püspök ő mlga az 
általa 30,000 frttal fölékesített székes-egyházat 7000 frtot 
meghaladó diszöltönynyel kegyeskedett megajándékozni. 

— P e i t l e r Antal, váczi püspök ő mlga a Szent-Ist-
ván-Társulat által szerzendő házra 50 frtot méltóztatott ado-
mányozni. 

— Az ottersweieri kerület papsága Badenban a német 
kath. egyetem alapjának növelésére 2015 frtot irt alá. 

— 0 szentsége virágvasárnap a pálmaszentelés alkal-
mával értesülvén, hogy Donna Isabella portugali infánsnő is 
jelen van a templomban, szép pálmaágat kézbesített neki. Az 
infánsnő a japani vértanuk canonisatiójának alkalmával is 
Romában volt; ezen gyakori utazásból gyanítani akarják, 
hogy a 62 éves herczegnő a király különös megbizásából te-
szi ezen gyakori utat. 

— Különös sorsuk van azoknak a kolostor-törlőknek ! 
Verhaegen átfázván, egy kolostorban kért levest, mely a tor-
kára forrt; Farini pedig mint őrült oly kolostorba jutott, me-
lyet ő szüntetett meg ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Vallás-bölcsészeti tanulmányok. (Vége.) 
— Bécsi levelek. II. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Mózses és a tudomány. 

(Vége.) 

E vélemények csak annyiban érdeklik tárgyun-
kat, mert kitűnik belőlük, hogy a nap s égi testek-
ből származó világosság lehetséges, mely a természet-
ben mindenütt ott rejlik, habár nem világit is. A vil-
lanyossági jelenetek elárulják e világosságot ásvá-
nyok- s állatokban, dörzsölés szikrákban csalja ki a 
villanyos testekből; jelenkezik rothadó állatok s nö-
vények körül, temetőkben, a nép nyelvén úgyneve-
zett lidérczekben , gyertya-égésben, sark- s éjszaki 
fényben stb., melyek mind nem napból eredő vilá-
gosságok, s melyek kötött elemei gyanánt tekinthe-
tők az első napon „legyen világosság" szavakkal te-
remtett, eredeti világosságnak, melyből mint alap-
ból osztá szét Isten a nap- s csillagoknak megfelelő 
részt. — Ezen eredeti világosság az, mely kötve rej-
tezik a testekben, s nyilatkozik vagy kötve marad a 
körülmények szerént, s mely oly nagy szerepet ját-
szik a vegytani jelenetekben. 

Én épen csodálom Mózses bátorságát, hogy a 
látszólagos communis sensus ellenére, a világosságot 
elejébe merte tenni a nap teremtésének, s e látszóla-
gos ellenmondásban én igazmondósága- s történeti 
hűségének bizonyitékát látom. 

„Mondá pedig Isten, tűnjék ki a száraz, s nevezé 
a szárazat földnek," és mondá : „Teremjen a föld zöl-
delő fát." stb. stb. — És terme a föld zöldelő és mag-
hozó luvet neme szerént, és gyümölcsöző fát." 

Hogyan képzelhető növényzet nap nélkül, kérdi 
a tudákos bölcselet? 

„Hogy a növényzeti élet tényezői működésűket 
megkezdhessék, e három föltétel igényeltetik : 1-ör 
a száraz magnak nedves földdel kell érintkeznie, hogy 
attól kellő mennyiségű nedvet kölcsönözhessen ; 2-or 
a légmérséklet, melynek ki vagyon téve, ne legyen 
0 fok alatt, de sem 30 foknál több; 3-or a mag érint-

kezzék a levegővel. — A napsugarak közvetlen ha-
tása ártalmas a csirázat fejlődésének. Az egész termé-
szetben tapasztaljuk, hogy az élet első phenomenjei 
minden szerves lénynél, homályban történnek, s a 
világosság befolyására nincsen szükségük, s nem is 
keresik azt, csak miután a fejlődés bizonyos fokára 
jutottak." ') 

íme a hires chemikus Berzélius bebizonyitja, 
hogy a növényzeti élet lehetséges napsugár nélkül, s 
hogy az emiitettem eredeti világosság, mely meg-
előzé a nap teremtését, elégséges a növényélet kifej-
lésére, bizonyltja egy másik tudós, Beudant: „a phy-
sica jelenlegi fejlődése s Fresnel fáradhatlan vizsgá-
lódásai folytán ténynyé lőn az, hogy a világosság a 
világító testektől különléttel bir , s hogy ezek egy-
szerűen csak ténylegesitő eszközök. — Nem csak 
nem volt szükséges a nap a harmadnapi teremtéshez, 
sőt ellenkezőleg hatása ártalmas lett volna, hatása 
túlságos gyors fejlődését eszközölvén, a föld fölületén 
szétszórva levő magoknak, miket még semmi humus 
nem takart." 2) 

„Pour que les phénomènes qui constituent la vie vé-
gétable, commencent il faut reunir trois conditions: l-o il 
est nécessaire que la graine soit en contact avec un corps 
humide auquel elle puisse enlever une certaine quantité 
d 'eau; 2-o elle doit être exposée a une température supé-
rieure à O degré, mais la température ne doit pas être au-
dessus de 30 degrés; 3-o la graine doit étre en contact avec 
l'air. L'action immédiate des rayons solaires est nuisible à la 
germination. Partout dans la nature , nous trouvons que les 
premiers phénomènes de la v ie , parmi les êtres organises, 
prennent leur origine dans l'obscurité, et qu'ils n'ont besoin 
de l'influence de la lumière et ne cherchent celle-ci qu'après 
être arrivés à un certain degré de développement." B e r z é -
l i u s , (Traité de Chimie, t. V. pag. 46-el 49.) 

2) „Des progrès modernes de la phisique et des persé-
vérantes recherches de Fresnel , il résulte que la substance 
lumineuse a une existence indépendante du corps lumineux, 
que celui-ci en est simplement le moteur. Non-seulement le 
soleil n'était point encore nécessaire à la troisième création, 
mais son action eut été nuisible et peut-être destructive : elle 
eut imprimé un mouvement trop rapide pour l'état de cette 
germination exposée à nu , et qu'aucun humus n'avait re-
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A negyedik napon teremté Isten a napot, holdat 
s csillagokat és helyezé azokat az ég erősségébe, hogy 
világítsanak a földre. 

Mondá még az Isten: „Hozzanak elő a vizekcsu-
szó-mászó élő lényeket és szárnyasokat a föld fölött, 
az ég erőssége alatt" stb. 

És lőn ötödik nap. 
És mondá: „Alkossunk embert a mi képünkre 

és hasonlatosságunkra" stb. 
„És teremté Isten az embert az ő képére. Isten 

képére teremté őt, férfiúvá és asszonynyá teremté 
őket." stb. 

Ime a föld királyának, az embernek teremtése 
Mózses szerént; Ádám és Eva az első s egyedüli em-
berpár, kiktől az egész emberi-nem származott. 

Voltaire s társai nem foghatják meg e tényből, 
hogyan lehet az amerikai, australiai benszülöttek ere-
detét megfejteni, kiket az emberi-nem bölcsőjétől, 
Ázsiától egészen különválasztott földrészeken talá-
lunk; továbbá egy ősszülőktől hogyan származhat-
nának oly sokféle különböző szinü, alkatú emberfajok ? 

Az utolsó ellenvetés régen, s alaposan meg van 
czáfolva a tudományos utazások s a különféle éghaj-
latok tanulmányozása által, mikből tudjuk, hogy a 
fekete arcz-szin épen oly kevéssé meglepő, minta fe-
hér, minthogy a bőr alatti nyálkás szövedék az ég-
hajlat befolyása szerént színezi a felső bőrt , s azért 
mondá egy jeles tudós, Camper, hogy mindnyájunk-
ban meg van a kellék, feketévé lenni. 

Afrikában századok előtt megtelepedett portu-
gallok ma már mit sem különböznek a benszülöttek-
től, s Portalis szerént az éghajlatok nagyban módo-
sítják ugyanazon egy fajhoz tartozókat is, s helyte-
lennek tartja a testi szervezet különféleségéből, kü-
lönféle s több ősszüléktől származó emberfajokra kö-
vetkeztetni *) ; mert mint Lacépède mondja : „Az em-
berfaj nemére nézve egy , hanem különféle egyedek-
ben egyéni s öröklött átváltozásokat veszünk észre, 
állandó s általános okok eredményeit, melyek a kü-
lönféle s permanens fajokat alapítják. Lég, föld s vi-
zek hatása, hegyek magassága s alakzata, a lakhely-
nek tenger szine fölötti magassága, a légmérsék egy-
azonsága vagy változása, a hideg vagy meleg tartós-
sága s intensitása: ezek azon hatalmas s tartós okok, 
melyek teremték, ugy szólván a nagy fajokat, me-
lyekből az emberi-nem áll. A földön mindenütt lát-

couvert." B e u d a n t , (Essai d'un cours élem. et génér. des 
scienses phisiques. pag. 464, 466.) 

!) P o r t a l i s , De l'usage et l'abus de l'esprit philoso-
phique. t. 1. ch. 5. pag. 60. 

juk anap-, viz-, lég-s légmérséknekaz emberfajok or-
ganisatiója- s tehetségeire nagy befolyását." 

Az első ellenvetésre megfelel a földrajz. Az 
aleuti szigetek egy óriási hid oszlopzatához hasonlít-
hatók, mely két földrészt köt össze. — E szigetek 
majdnem összekötik Ázsia s Amerikának két vég-
pontját, s a Behring-szoros jobb oldalának lakói egé-
szen hasonlítanak az ázsiai oldalon lakó tchukotchek-
hez 2) ; továbbá 1764-ben egy dán nyelvtudós talál-
kozott 200 eskimóval, grönlandi nyelven megszólítja 
őket, s ugyanazon nyelven, mely anyanyelvük vala, 
feleltek.a) 

Mindezek azt mutat ják, hogy az amerikai ben-
szülöttek a bábeli nyelvzavar következtében éjszak-
kelet felé húzódó, s a Behring-szoroson Amerikába 
átmenő egyik ős néptörzs utódai, s nem egy külön 
amerikai ős első szülőktől származnak. — Ázsiából 
származott telepitvények létét Mexicoban Humboldt 
elvitázhatlanul bizonyítja, s az utazók mind nagy ha-
sonlatosságot vettek észre arczvonás- s szokásaikban. 
— Mitchel, egykori new-yorki természetrajz-tanár 
Macaóból érkezett, chinai matrózokat látott, s ezek-
nek az amerikai onéidák s mohikán fajokkali nagy 
hasonlatossága egészen meglepte. 

Bizonyságai azon emiitett ténynek, hogy az 
amerikaiak nem képeznek egy külön ős szülőktől 
származott sui generis emberfajt , hanem Ázsiából 
erednek. 

Vannak továbbá sokan, kik daczára ezen sza-
vaknak: „Alkossunk embert a mi képünkre s hason-
latosságunkra", az embert minden nemesebb rész s 
magasabb rendeltetés nélküli anyaggéppé akarják 
alacsonyítani, s mindezt csak azért, hogy az erkölcsi 
kötelesség terhe alól kivonják ; majd ismét a fokoza-
tos fejlődés elve szerént a majomtól származtatják. 

' ) „L'espèce humaine est seule de son genre : mais on 
remarque, dans les individus qui la composent, des confor-
mations particulières et héréditaires, produit de causes gé-
nérales et constantes, et qui constituent des races distinctes 
et permanentes La nature de l'air , de la terre et des eaux, 
la hauteur et la disposition des montagnes, l'élévation du 
territoire au-dessus du niveau des mers, la régularité ou les 
variations de la température, l'intensité et la durée du froid 
ou de la chaleur : sont des causes puissantes et durables, 
qui ont crée pour ainsi dire, les grandes races dont se com-
pose l'espèce humaine. — La terre nous montre partout la 
puissance du sol, des eaux, de l'air et de la température, sur 
1' organisation et les facultés de l'espèce humaine." — L a -
c é p è d e , Dictionnaire des sciences naturelles. Art. Homme. 

a) M a l t e - B r u n . Précis de Geographie universelle, 
pag. 97. 

3) Principes de la saine Philosophie, t. II. p 233. 
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Részemről megköszönöm mindkettőt. — Nem 
óhajtok gép lenni, mert érzem szabad akaratom ere-
j é t ; nem akarok szabadulni az erkölcsi törvények ter-
hétől, mert mig ezek fölteszik s bizonyitják, hogy az 
állatoktól lényegesen különböző, nem pusztán ösztö-
nömet követő lény, egyed vagyok, másrészről keble-
met egy velem született magasabb czél s jólét utáni 
vágy feszitvén, hiszem, hogy e czélt csak is e törvé-
nyek megtartása által érhetem el. — Nem lehetek 
pusztán kifejlettebb állatfaj, mert érzem szellemem s 
tehetségeinek isteni jellegét, látom eszméim hatal-
mát, s a pusztán állati lény, mint egyedül érzéki, leg-
magasabb fejlődési fokban sem képes fölmutatni oly 
nagyszerű eredményt, mint milyet az emberi ész s 
erő egyesülése szül. 

Mózses teremtés-történetének a tudományokkali 
ily nagy öszhangzása, bámulatra ragadja a tudós vi-
lágot, lehangolja a hitetlen tudákos bölcselkedőket, s 
mindnyájan bevallják: „hogy a teremtésnek a Grene-
sisben elősorolt rende, tökéletes öszhangzásban va-
gyon azon renddel, melyben a földből kiásott állatok 
maradványai találtatnak. Az állati élet először a ten-
gerben fejlett k i , azután a légben; a földi csuszó-má-
szók később, a négylábúak s az emberek utoljára 
jönnek. —Ezen egymásra következés azonföliil, hogy 
közvetlen tények által vagyon bebizonyítva, öszhang-
zik azon különféle phásisokkal, melyeken a földnek 
át kellett menni, hogy fokonként alkalmas legyen az 
élő lények különféle fajainak befogadására" *) és „va-
lóban nevezetes az, hogy a madarak s négylábú álla-
tok a Genesisben leirt teremtési-rend szerént csak a 
növények, vizi állatok, halak s csuszó-mászók után 
következnek, vagyis azon rendben, melyben marad-
ványaik találtatnak a föld mélyében. — Rendkívüli 
öszhangzás, mely nem lehet puszta véletlen eredmé-
nye, mely mig kényszerit a szent könyvekben fog-
lalt tények elismerésére, egyszersmind a részletekben 
is oly ismeretmélységet láttat, mely szembetünőleg el-
lenkezik azon kor tudatlanságával, melyben írattak." 2) 

J) „L'ordre des créations qui sont énumérées dans la 
Genèse est parfaitement d'accord avec l'ordre dans lequel 
on trouve les débris fossiles de diverses races animaux. La 
vie animale se développa d'abord au sein des mers, puis dans 
les airs ; les reptiles terrestres vinrent ensuite, les quadrupè-
des et l'homme enfin. — Cette succession, outre qu'elle est 
prouvée par des faits directs, est conforme aux diverses 
phases par lesquelles la surface terrestre a du passer pour 
étre successivement disposée a recevoir les différentes races 
d'êtres vivants." D e F é r u s s a c , Bulletin univ. des sci-
ences, sect, des Sciences nat. t. X. 

2) „II est en effet très-remarquable, que l'apparition 

XIII. 
Tizenhat századdal a teremtés után az emberi-

nem vétkei az égig halmozódtak föl. — Az Ur ki-
nyujtá büntető kezét; megeredtek az egek csatornái, 
tengerek, folyók kikeltek ágyaikból, s vízözön bo-
ritá el a földet, eltörölve a földszínéről embereket, 
állatokat, egyetlen-egy család, s ezzel minden állat-
fajból egy-egy pár kivételével, melyet Noe magával 
vitt a mentő bárkába. — A vizek elapadása után ki-
száll, oltárt emel, hála-áldozatot mutat be az urnák, s 
az Ur kibékülése jeléül szivárvány koszorúzza az 
eget. — Ez a vizözön története rövid kivonatban. Az 
álbölcselet ezer meg ezer ellenvetésekkel ostromlá e 
tény történeti hitelességét, s sajnálkozik rajtunk, 
mily erőszakot követ el az egyház eszünkön, midőn 
parancsolja azt hinni, hogy a vizözön az egész földet 
minden ponton elboritá, még a legmagasabb hegye-
ket is 15 könyöknyi magasságra haladván túl; hogy 
Noe a bárkából galambot bocsájtott ki , mely olajfa 
zöld galylyal szájában tért vissza, holott Armeniában 
az olajfának hire sincsen;— hogy a bárkában minden 
állatfajból volt egy pár , pedig épen Mózses által le-
irt nagysága után Ítélve, s az állatfajok sokaságát te-
kintve, nem férhetett a bárkába, stb. stb. — Mi ka-
tholikusok az isteni ihletés alapján, melylyel szent 
könyveink birnak, minden erőszak nélkül hiszszük, 
mit Mózses a vizözön nagyságáról mond. 

A lényeges kérdés az, volt-e vizözön, s e nagy 
révolu tiónak vannak-e geologiai, hagyományos tör-
ténelmi bizonyítékai? 

Válaszoljanak tekintélyes tudósok a kérdésre. 
„A nagy revolutió, mely a vizözönt idézte elő, 

általános volt. Ezt tanítja a földismetan." 
„A vizözön különféle hatása félreismerhetlenül 

mutatkozik a hegyek csúcsain, lapályokon, magasla-
tok- s völgyekben. Szárazföldi állatok e helyeken 

des oiseaux et des quadrupèdes, suivant l'ordre de la créa-
tion que nous retrace la Genèse, n'a eu lieu qu'après celles 
des végéteaux et des animaux aquatiques, des poissons et 
des reptiles , c'est a dire précisément dans l'ordre où leurs 
dépouilles se présentent au milieu des terrains. Concordance 
extraordinaire qui ne peut étre l'effet du hasard , et qui en 
nous conduisant á admettre des faits que les livres saints 
ont voulu nous cacher, nous entraine aussi à réconnaitre 
dans les détails qu'ils nous ont laissés, une profondeur des 
connaissances qui contraste d'une manière frappante avec 
l'ignorance des temps ou ils ont été écrit." — B e u d a n t , 
Voyage mineralogique et géologique en Hongrie, ch. 15. 

' ) „La grande révolution, qui a produit le terrain dilu-
vien a été générale, dit la géognosie " R o z e t, (Cours élé-
mentaire de Geógnosie. n. 37.) 
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nagy mennyiségben jönnek elő. Ezen kivül találnak sok nö-
vényeket, melyek közül több a pálmák fajához tartozik, s 
olyakat is , melyek jelenleg csak meleg éghajlat alatt te-
nyésznek, sőt egész erdőket. Pallasnak Oroszhonbani vizsgá-
lódásai szerént elefántok s más, azon éghajlat alatt nem te-
nyészhető állatok csontjai találtatnak tengeri csigákkal ve-
gyülve. — A vizözön nyomai láthatók a legtávolabbi vidéke-
ken. Franczia- és Angolországban, Sibériában, Kelet-India- s 
Amerikában" ; azért Cuvier határozottan kimondja, hogy: 
„a nagy s borzasztó eseménynek nyomai, — melyről beszé-
lünk — mindenütt láthatók, arra nézve, ki a geologiai emlé-
kek történetében tud olvasni." 

A galamb szájából is kiveszik a galyat , az oly költői 
olajfa-ágat, mert Arméniában jelenleg nincsen olajfa, tehát 
nem is lehetett soha. — Mondhatja Strabó : „hogy ezen 
egész tartomány bővelkedik gyümölcs- s jól mi veit fákban, 
olyakat is láthatni , melyek folytonosan zöldelnek, ezek kö-
zül valók az olajfák" ; — mondhatja Plinius, hogy : „Fábiá-
nus az olajfák tenyésztésére mérsékelt éghajlatot , különö-
sen Armeniát jelöli ki." — Egyébiránt, hogy jelenleg Armé-
niában nem található olajfa, s általában sivár, terméketlen, 
azt épen ugy lehet érteni, mint hogy a hajdan termékeny 
Chanaan jelenleg terméketlen, a Libanon nem büszkélkedik 
többé cédrusaival, hogy a sicomorus , mely az előtt oly bő-
ségben volt Judaeában, ma már ri tkaság, hogy Romának 
hajdan oly termékeny környéke jelenleg kopár, terméketlen, 
a nélkül azonban, hogy a jelenről lehetne a múltra is követ-
keztetni. — Hogy pedig a bárkába belefért az állatok min-
den neméből egy-egy pár Noé családján kivül, azt egy ten-
gerész, tehát a hajóépítéshez értő szakember bizonyítja. 
„Nem akarom a vizözön igazságát s a bárka létezését a sz.-
irás s közhagyományok mellett én is bizonyitani ; csak azt 
állítom, hogy ha a tény megtörtént s a bárka olyan nagy 
volt, mint milyennek a Grenesis 7-ik fejezetében vagyon le-
írva, a legegyszerűbb számításból kitűnik, hogy e hajó egy 
harmadrészszel tágasabb volt, mint mennyi tér igényeltetett 
arra, hogy Noét családjával, az állatok s élelmi szerekkel 
együtt kényelmesen befogadhassa." 3) 

A vizözön történetének hitelessége mellett erős bizo-

' ) , ,Les différentes parties du terrain diluvien se trouvent indi-
stinctement sur le sommet des montagnes, sur les plateaux, dans les pla-
teaux, dans les plaines et le fond des valées. — Des quadrupèdes ter-
restres sont répandus en grande abondance dans ce terrain. On y trouve 
encore beaucoup de végétaux, dont plusieurs appartient à la famille des 
palmiers , et à. d'autres qui n'habitent plus aujourd'hui que les pays 
chauds, on y trouve même des forets entières. — Le terrain diluvien 
observée en Russie par Pallas, contient des os d'éléphantes et d'autres 
animaux étrangers au climat, mêlés avec des coquilles marines. Le ter-
rain diluvien se retrouve, avec tous les caractères qui lui sont propres, 
dans les contrées les plus eloignées, en France, Angleterre, en Sibérie, 
aux Indes orientales, et en Amérique." Cours élem. de géognosie. 

2) „Le grand et terrible événement d'ont il s'agit est clairement 
empreint partout l'oeil, qui sait lire 1' histoire des monuments géologi-
ques." C u v i e r , (Discours sur les revolutions de la surf. d. globe.p. 16.) 

3 ) ,,On n' atteste pas ici la vérité du déluge universelle et que 
l'arche ait existé, malgré les Écritures et les traditions vulgaires ; mais 
si le fait a eu lieu avec une arche dont les dimensions sont exprimées 
dans la Genèse Chap. 7 ; le simple calcul atteste, que ce vaisseau était 
d'un tiers plus vaste qu'il ne fallait pour contenir très-aisément la fa-
mille de Koé, les animaux et les vivres." V i c e - A m i r a l T h é v e-
n a r d, Mémoires rélatifs b, la marine, t IV. p. 253. 

nyiték továbbá minden nemzetek ős hagyománya, melyek 
öszhangzóan tanúskodnak egy rendkivüli catastrophról. 

Az ősrégi események közül egy sem maradt föl a kü-
lönféle népeknél oly élénk emlékezetben, mint a vizözön. Bé-
rose, ki a babyloni emlékkönyveket gyüjté össze, Lucien, ki 
görög traditiókat emlit, hozzánk eljutott töredékekben tanús-
kodnak a népek ide vonatkozó hagyományáról. 

E század elején Bengaliában egy társulat keletkezett, 
mely az indusok nyelvét, könyveit, emlékeit tanulmányozva, 
,Recherches Asiatiques' czim alatt adá ki tanulmányainak 
eredményeit; ezek azon elismerésre vezették őket , hogy 
Mózses története a világ kezdete-, vizözön-, Noé- s gyerme-
keire nézve, kik az uj emberi-nemnek törzsatyái lőnek, az 
indusok hagyományai által bizonyittatik, s hogy az ázsiai 
időszámítások, melyek végnélküli századok homályában 
enyésznek el, kivetkőztetve symbolikus hüvelyükből, tökéle-
tesen öszhangzanak Mózses időszámításával, — Hasonló ha-
gyományok találhatók az ős népeknél mindenütt Mózses min-
den egyéb elbeszéléseire vonatkozólag i s , mely rendkivüli 
öszhangzás annyira megragadta a nagy tudós Cuvier figyel-
mét, hogy fölkiáltana : „Lehet-e egyszerű vakeset az, mi ily 
meglepő eredményt szül, s mi körülbelül 40 századig fölvi-
szi az assyr, indus s chinai népek hagyományait. Az egymás 
sal oly kevés összeköttetésben levő népek eszméi, kik vallás 
s törvényeik által annyira különböznek egymástól — lehet-
nének-e e pontra nézve oly öszhangzók, ha nem az igazság 
volna alapjuk." J) 

Mily erő volt képes kiemelni az oceánok hullámait, a 
gravitatió törvényeinek ellenére, mély ágyukból ? 

Egyszerű vulkanikus kitörések nem képesek ily nagy 
térre hatni ; azon vélemény, hogy valamely üstökösnek föl-
dünkkeli összeütközése idézte elő, a tudomány birálatát ki 
nem állja, mint ezt a tudós La Place kimutat ja: „az üstökö-
sök magva rendkivüli kicsiny, s összeütközésük csak is kis-
terü változásokat idézhetne elő, les masses des Comètes sont 
d'une petitesse extrême, et qu'ainsi leur choc ne produirait 
que de revolutions locales." 2) Ezen kivül magvuk anyaga 
oly r i tka , hogy mint Humboldt mondja, midőn az üstökösök 
álló csillagok előtt haladnak el, ezek akkor is láthatók, mi-
dőn az üstökös zöme által boritvák. 3) — Az okot tehát az 
isteni Mindenhatóságban találjuk föl. 

Ily fényesen bizonyítják a tudományok Mózses hiteles-
ségét , s elbeszéléseinek legkisebb részletekben is a tudomá-
nyokkali ezen nagyszerű öszhangzása, az ősnépek összevágó 
mindenkori hagyományainak bizonyitéka, oly erős érvek Mó-
zses mellett, melyekből nem csak hitelessége, hanem isteni 
ihletettsége is kitűnik. — Aknázza ki tehát a különféle tu-
dományokat az álbölcselet, halmozza rakásra ellenvetéseit, 
— mig egy részről a józan tudomány czáfolatára utalunk, 

Est il possible, que ce soit un simple hasard qui donne un ré-
sultat si frappant, et qui fasse remonter a peu prés a quarante siècles 
l'origine traditionelle des monarchies assyrienne, indienne, et chinoise ! 
Les idées des peuples qui ont si peu de rapport ensemble, dont la reli-
gion, les lois n' ont rien de commun, saccorderaient-elles sur ce point 
si elles n'avaient la vérité pour base." C u v i e r , (Discour, sur les re-
volut. pag. 169.) 

2) L a P l a c e , 1' Exposition du système du monde, chap. IV. 
torn. II. pag. 56. 

s ) H u m b o l d t , Kosmos. 1-er Band. 
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más részről csalhatatlan egyházunk, Krisztus urunk egyedül 
igaz jegyesének tanítását erősen hivén , tudjuk, hogy isteni 
ihlet őrködik szent könyveinkben : azért a tudomány meg-
támadásai csak fényét emelik szent könyveinknek : „gyűlje-
tek tehát Össze kinyilatkoztatás ellenségei, hitetlen lángel-
mék, — uj világok koholói, sorakozzatok csatarendbe, egye-
sítsétek érveitek- s erőtöket, s mégis legyőzettek, congrega-
mini et vincimini. Megtámadásaitok előbb-utóbb dicsőségére 
válnak religiónknak. — Örök szikla ez az oczeán hullámai-
nak közepette, s azokon uralkodik, a viharok hullámai föl-
csapkodhatnak reá félelmes erővel, de azt le nem döntik ; dü-
höngéseik s erőlködéseik daczára e szikla mozdulatlan marad. 

Andrássy Kálmán. 

Bécsi levelek. 
II. 

Első levelünkben fölhívtuk e lapok igen tisztelt olva-
sóinak becses figyelmét egyházunk uj jászülő, s megnemesitő-
leg föntartó befolyására, melyet az mindenütt s mindenkor 
gyakorolt az emberiség ezerváltozatosságu viszonyaira. Hogy 
erre némi adattal is szolgáljunk, tehetségünkhez képest meg-
kísértük Bécs városa hitéletének a kath. tudományok terén 
némely vonásokban előállított képét adni. Ugyanaz alkalom-
mal megígértük e város művészeti nézpontból vett hitélete 
némely jelenségeit közleni Ez igéretünket jelenleg ohajta-
nók beváltani. 

Valamint a bölcsészet bővebb, s önmagához méltóbb 
tárgyat nem találhat a kath. vallás örök ész-alkotta rendsze-
rénél — megengedve, hogy czéljául az igazság keresését s 
föltalálását tűzi ki, — ugy a valódi művészet, melynek tár-
gyát a valódi szép képezi, ezt egyedül az egyházi élet örök 
tavaszként zöldellő gazdag szépségében szerezheti s talál-
hatja föl. Itt érzi magát a művészi szellem legotthonosabban, 
mert éltető elemében mozoghat ; hol minden oly nagyszerű, 
s mégis minden nap, minden órában, minden perezben föllel-
hető ; hol minden oly egyszerű, s mégis ezer változatosság-
gal bir ; hol a legkisebb tárgy is örök eszmét kelt föl az erre 
fogékony lélekben ; ha ugyan megengedjük : miszerént van 
az anyagi életnél még egy felsőbb is ; a megtöltött gyomor-
nál egy édesebb öröm is : s a földön annyira szaporodott an-
gyaloknál , hasonlithatlanul szebbek s dicsőebbek is. Oh ! 
csak ne szegjétek szárnyát a léleknek ; csak ne szorítsátok e 
föld szük határai közé; engedjétek csak természet-adta von-
zalmát követni, s látni fogjátok, miként emelkedik túl a csil-
lagokon, e földi élet határain kivül keresve Alkotóját, kinek 
természetes vonásait, de többet, kinek képmását viseli ; s so-
ha szebb alakban nem tűnik föl előttetek, mint ezen az örök-
kévalóságba tett szent zarándoklásai közben. Ezt az egyház, az 
anyai keblén táplálkozó léleknek nem csak hogy megengedi, 
sőt minden egyes halandót boldogitni törekvő hivatásánál 
fogva erre föl is hívja. Nem szab határt előtted, ki maga is az 
örökkévalóság- s szellemiben él ; nyújtván ez által kimerit-
hetlen tárgyat , s megmérhetlen tért a művészi szellemnek, 
mely ép abban leli föl éltét, hogy örökkévaló, s szellemiben 
mozog. Nem zárja be szabad tekintetét a csillagos ég , nem 
az ezzel egybeolvadó csendes tenger sima tükre, nem a tá-
volban emelkedő ködlepte hegyek bérczei. E szük határok 
közé csak uj bölcselem akarja szorítni a lelket, víva ellene 

egy természetellenes harezot. Üzd ki a lelket a keresztény 
élet virányairól, s látni fogod , mint enged szellem az anyag-
nak ; örökkévalóság az időnek ; teremtmény Isten örök esz-
méjének.— Az ember lemond szellemi méltóságáról, elveti az 
örökkévalóság reményét, s lészen oly kicsiny, mulandó s nyo-
morult, mint szeretetének tárgya — a föld. Hogy azonban 
ne látszassunk ez igazságokat egyedül szokásból, vagy mások 
után mondani, föl fogjuk tüntetni ebbeli meggyőződésünk 
létrehozó, s föntartó okát. Ugyanis fölöttébb nagy különbsé-
get látunk mi a puszta tudás, s a komoly megfontoláson ta-
lapzó meggyőződés közt ; mert ez elveken alapszik , melyek 
az ember szivvérével összeforrva képezik a jellemet, melynek 
hiányát ha korunk fő, hibájául tekintjük, alig hiszszük, hogy 
messze essünk az igazságtól. Azon igazság bevitatására te-
hát, hogy egyedül sz. hitünk nyújthat a művészi léleknek va-
lódi s hozzá méltó tárgyat ; hivatkozunk azon korszakra, 
melyben Europa minden egyes hívőjének elméjében egy 
érzelem élt, s ez a keresztény vallásé volt. A midőn a keresz-
tény testvériesség s a dicső önfeláldozás nagy szelleme egy 
egész világrészt tudott minden földi érdekek koczkáztatása 
mellett két századon át mások javáért mozgásban tartani ; 
midőn egyházunk szelleme betöltve az emberiség szivét, u j 
világot teremte lelkükben, melynek élet-eleme- s végczélját az 
örökkévalóság képezé. Igen, sz. hitünk megujult arany-ko-
rára , az annyira félreismert közép korra hivatkozom , hogy 
lássa mindenki, miként nevelte az egyház saját keblén a mű-
vészetet , s miként emelte az egyedül neki saját eszmékkel a 
tökély oly magas fokára. Altalános igazság az, miszerént 
minden századnak, minden kornak meg vannak saját eszméi 
s az ezekből alakult gondolkozásmód, melyet a kérdéses kor 
minden szülöttei, kinek csak némi szerep is jutott osztályré-
szül , meg lehet ismerni. S e gondolkozásmódot, e szellemi 
életirányt a korjeléül tekintjük. De nem kevesbbé kétségbe 
vonhatlan igazság az is , hogy az emiitett gondolkozás 
és szellemi életirány érvényesitni iparkodik magát, s 
hosszú életre törekszik ; miért is nagyszerű, századok 
romboló erejével küzdő müvekben iparkodik magát meg-
örökíteni , létét a késő utókorral tudatni. — Hogy a hit, 
remény és szeretet e dicső kora sem tagadhatta meg 
e természet által követett rendet, annál kevesbbé lehet 
kétségbe vonni, minthogy az mélyen vallásos időköz vala, 
miért is gondolatai élénkebb- s gazdagabbak, érzelmei átha-
tóbbak voltak, ennélfogva külső kifejezés, érzékek aláeső alak-
bani megjelenés után annál hatalmasabban küzdöttek. Már 
most ha méltatni akarjuk azon elhatározó befolyást, melyet 
az egyház a művészetre, s különösen egy ágára az épitészetre 
gyakorolt, mindenek előtt ismerni kell azon benső összekötte-
tést, mely az egyház- tudomány kettős iranyzata, a scholastica, 
mystica, s az építészet közt létezett. Ezen, az emberi termé-
szetből szakadó, s ugyan e természet kettős szükségének — 
ész és akarat ; tudás és szeretet ; elmélet és gyakorlat — 
megfelelő szellemi életirány nem jelent meg egyedül sz. An-
selm , lombardi Pé te r , s sz. Tamás munkáiban ; sz. Bernárd 
Hugo , Richard s Taulér érzelemdús életében ; hanem meg-
dicsőité az magát századokra számító nagyszerű épületekben 
is. A mystica, mint a vallásos sziv élete, hozta létre a középkor 
góth-egyházait ; s ugyanazon szellemet látjuk e kor remek 
domainak égfelé nyúló tornyain lebegni, mely Kempis Ta-
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má3 munkájában oly édesen ragad ki bennünket e föld köte-
lékeiből. Csak akkor felelt meg a művészet magas hivatásá-
nak , midőn az egyház szolgálatába adva magát , az emberi 
kedélyvilág szükségleteinek megfelelendő, ebben az örök esz-
mék húrjait lágy kezekkel pengeté, hogy a valódi boldogság 
öszhangzatos zenéjét hozza létre. Adotté czélra a scholastica 
Plato- s Aristotelessei eszméket, s alakot, a mystica az evan-
geliummal érzelmeket, s ez utóbbi mindkettőnek szeretetet, 
ebben életet, s szabad röptőt. A középkor ezen mélyen gon-
dolkozó , s érző szellemi élete ezerféle alakban érzékiti ma-
gát, mi által nem csak az ember magasabb szükségeinek szol-
gál t , de különösen a művészet valódi jellemét liozá létre, s 
azt rendszeresen kifejté. Leginkább föltűnik ez azon jelenség-
ben , melynek folytán az eddig divott bizanti stil helyett a 
góth foglalta el , mely Német-, Franczia- , Angol- Spanyol-
országban s Siciliában elterjedve méltó, de egyszersmind mély 
értelmű kifejezése lett a szellem életének. Egyedül Olasz-
országban érvényesitteté magát kevesbbé, minthogy az ó-kor 
nagyszerű épületeinek szemlélete ezek emlékét végkép el-
enyészni nem engedé. A góth-styl jellemző tulajdona a csucs-
ívezet használása, melynek alapja a mennyország felé tartó 
gondolkozás-irányban, az örökkévalóság emléke-, s egy jövő 
jobb élet reményében, melynek e mulandóság tápot nem 
adhat , keresendő. E templomok külalakja a keresztet, mint 
minden igazság s böleseség kútfejét tünteték föl , az egyes 
részletekben képviselve voltak a termények külön országai. 
Az egymást átölelő ivezetek képezték az égboltozatot ; az 
állat és növényország, az annyira becsült keresztény eré-
nyek a mily élénk, ép oly szép képleges kifej ezéseül szolgál-
tak, mig a talajon szemlélhető vizi állatok a tengereket kép-
viselték. Igy iparkodott a középkor kitűnően művészi szelleme 
eget és földet Isten szolgálatába vonni, melyben ő maga is 
életelemét birta, igy lett a középkori építészet hü kinyomása 
az akkori szellemi életnek. Köln, Strassburg s Freiburg egy-
háza századokon hirdették már a gazdag lelki életet , mely-
nek kifejezéseivé lettek. Lelketlen tárgyak ugyan , de mégis 
hangosan kárhoztatják az ujabb kor mélyen sülyedt anyagi 
i rányát , mely vastag önzésébe burkolva képtelenné lett az 
őket körüllengő szellem fönségét megérteni. Erre csak oly 
kor bir fogékonysággal, mely munkásainak napi fáradalmait 
pengő érez helyett azon öntudattal fizeté, hogy Isten dicső-
ségére dolgozott. Igen , Belgiumban a dünneni egyház 50 
éven át 400 szerzetes által folytatott munkájára erőt s kitar-
tást egyedül a hit mindenható szelleme adhatot t , ez hordá a 
mesés Orpheus fuvolyájaként a köveket egymásra, melyeket 
az erős remény foglala össze, s az éltető szeretet lelke lenge 
körül. Valamint általában az egész emberiséget, ugy ennek 
egy töredékét, egyes kort , igen helyesen lehet egyes egyén 
életéhez hasonlitani; minthogy a mi ennek lelki világában 
kicsinyben történik, ugyanaz adja magát amaz életében elő, 
csakhogy nagyobb mérvben. S valamint a mélyen gondol-
kozó s érző egyén szellemi életét beszédében, különösen szó-
noklatában egész fényében szemlélhetni ; ép ugy megismer-
hetni valamely kor lelki életét annak müvei- s tetteiben, me-
lyek ugyan-annyi hatalmas szónoklatokban hirdetik magukat 
a késő századok előtt Görögország dicsteljes harczi zaját 
Marathon s Salamis téréin most is halljuk. Helicon forrásai 
mindenkor kedves mulató helye volt a művészi lelkeknek. 

Perikies s Demosthenes dörgő szónoklatai most is viszhang-
zanak leikeinkben. Phidias vésője s Apelles ecsete még nem 
veszték el varázserejüket, s Roma törvényszékeinek ragyogó 
emlékét nem temették el a népvándorlás duló árjai. Ép igy 
a középkor szelleme is édesen érinti lelkünket századokra 
szóló müveinek emlékében. S e szempontból tekintve a kö-
zépkor művészi szellemét, dicsőén hirdető szónokává lett Is-
tennek, bene az örökkévalóság- s a felebaráti szeretetnek. 
(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZÉKES-FEHÉRVÁR, april 6-án. Nem vagyok ba-

rátja a hosszú bevezetéseknek; tehát egyszerűen a dologról 
kezdek irni. Városunknak ma kettős örömnapja van. Minden 
jó kath. keresztény előtt kedves az ünnep és előttünk a mai 
annyival kedvesebb, mert F a r k a s Imre, püspök ő méltósága 
egyik temetőben kápolnát szentelt. Nagyon szép a kápolna. 
A főoltár fölött Urunk föltámadásának képe ragyog ; a mellék-
oltárok közül egyik a fölfeszitett Megváltónak, és a másik 
Jézus temetésének emlékére van emelve. Reggel 8 órakor 
ünnepélyes szent-mise után ft. L e n c z Alajos, belvárosi es-
peres ur nagyszámú néppel ment a temető felé ünnepélyes 
szent menetben. A vásártér vége felé találkoztunk a felsővá-
rosiakkal, kik ft. K á l m á n János plébánus úrral és két se-
gédlelkészszel csatlakoztak hozzánk. Emelte az ünnepélyes-
séget sok, kétfelől sort képező, gyertyát vivő férfin és néhány 
7—8 éves fehérbe öltözött koszorús leányka. Ö méltósága a 
temetőben várt ránk. Elvégezvén a szentelési megható szer-
tartásokat, szent-misét mondott. Renkivüli nagy volt a nép-
tömeg, messze körülvette a kápolnát. A városi elöljárókon és 
az énekeseken kivül, kik az érdemteljes J a n n y József, 
karmester ur vezérlete alatt magyarul énekeltek, kevés em-
ber fért be. Evangelium után ő méltósága a kápolna aj tajá-
ból igen szép szent beszédet tartott. A legsikerültebb tájfest-
mény sem oly bájoló, mint az eredeti vidék, s hogyan utá-
nozza gyenge tollam azon eszméket, melyek mézajkairól foly-
tak ? ! Nem is kisértem meg leirni a szent beszédet, csak leg-
főbb vonalait érintem. „Szeretnék — mondá jó atyánk — olyan 
beszédet mondani, melytől gerjedeznék szivetek; de sok ne-
hézség akadályoz. Mint sz. Jeromos leirja, sz. János apostol 
agg korában midőn fölkéreték, hogy adjon tanitást, ezt szokta 
mondani:,Fiacskáim! szeressétek egymást.' En is azt mon-
dom: Szeressétek egymást akár gazdagok, akár szegények, 
akár öregek, akár fiatalok vagytok. Maga e kápolna is melyet 
több jótékony hivek, de különösen ft. Kálmán János plébánus 
ur és a sz. József társaságbeliek alapítottak, arra int benne-
teket, hogy szeressétek egymást. Ha az itt nyugvók lelkei 
beszélhetnének, azok is szeretetre intenének ; tehát szeressé-
tek egymást. Legyen most elég ennyi. Különösen, ha e helyre 
jöttök, imádkozzatok atyátokért, Imréért, lia még élek, hogy 
boldog kimúlást nyerjek Istentől, ha pedig már meghaltam, 
nyugodalmamért. Áldjon meg benneteket az Atya, Fiu és 
Szentlélek Isten, Amen." Bőven kifejtette ő méltósága e szent 
beszédet és oly édesen, oly mesterileg, a mint mindég szokta 
tartani beszédeit. Nem tudjuk eléggé bámulni buzgalmát: a 
nagyhét négy első napjait és csütörtököt nem is emlitve, 
pénteken is ő tartatta az isteni-szolgálatot. Nagy-Szombaton 
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reggel ő végezte a szenteléseket és ünnepélyes szent-misét Eduard ur, Goss, hiverpooli püspöknek titoknoka. — Dub-
tar to t t ; estve ő tartotta a föltámadási körmenet et ; tegnap linban, a segélyző-egyletnek gyűlésén Gillooly ur, elphini 
ismét ő tartotta a szent-misét és szent tanítással is megör- püspök jelentést tett Irlandnak szegénység- s éhhalállal küsz-
vendeztette a zsúfolásig telt templomban a hiveket. — De ködő nyomoráról; lefestette a jelen nyomort, s a bekövetkező 
térjünk vissza a mai napra. — A szent-mise után legtöbben nagyobb nyomort elkerülhetetlennek mondá, mivel a vetésre 
haza jöttünk, a vásártér végéig együtt voltunk a felsőváro- szánt mag is mind megemésztetett. Erre nézve főt. Gillooly 
siakkal, itt elváltunk és őket nt. V a i g 1 Alajos, püspöki legilletékesebb tanú, mivel mult hónapban megjárta egész 
szertartó ur, kisérte haza, mert a plebánus ur többekkel künn megyéjét. — Ugyanazon gyűlésben elhatároztatott, hogy a 
maradt a kápolnában, hogy másodszor is föl legyen e napon begyült pénzek mind a Szent-Vincze-Társulat igazgatóságá-
oltáráról ajánlva a legszentebb áldozat Áldja meg az nak fognak átszolgáltatni, mely azokat legezélszeriiebben 
Isten azokat, kik nem sajnálják filléreiket, midőn az O dicső- oszthatja föl a szűkölködők között. — A corki főiskolának 
ségéről és a lelkek üdvéről van szó ; tartsa meg az Ur sokáig épülete leégvén, ezt a kormány a lakosok által fölépíttetni 
életben a főpásztort, ki hivei előtt ragyogtatja a buzgalom parancsolta. Ezen főiskolát Peel Róbert alapitá, hogy Irlan-
fáklyáját! Seidl Pál. dot protestantisálja ; de hallgatói nem voltak. Cork vá-

l j ONDOK, febr. 25 én. Az angol kath. papságnak egyik rosa óvást tett a követelés ellen ; ő nem épitette, neki rá 
igen érdemes tagja hivatott el az örökkévalóságba, Newsham szüksége nincsen, ő föl nem gyújtot ta; s ezen ügyét a tör-
Károly ur, Ushawban, Durham mellett a szent Cuthbert hit- vényszék előtt a kormány ellen megnyerte, ugy, hogy a kor-
tani főiskolánakigazgatója. Ez a legnagyobb papnövelde egész mány a perköltségekben is elmarasztaltatott. — .Pilot 'bos-
Britanniában, melynek virágzása egyedül a jámbor halott hosz- toni lap említést tesz Columbusban, Ohio egyik városában 
szu főnökségének köszönhető. Ebben neveltetett Lingard, a hí- tartott népgyülésről, melyen Rosenkrancz püspök ur szóno-
res történész, Wiseman, s Puente bibornokok. (Ez burgosi kolt, s emlité, hogy a rabszolgák megváltására az egyház 
érsek Spanyolországban.) Ezen neveidét a douai hittanárok már 1198-ban egy szerzetes rendet szült. „A szeretetnek 
alapitották, miután őket Douaiból a franczia nagy forradalom aranya, nem pedig a philantropiának csengő, de mindég üres 
kiűzte. Newsham már 71 éves, s két év óta igen beteg volt ; hangja, sem a forradalom szabadítja föl a rabszolgákat. Az 
számos tanítványai, növendékei jelentek meg temetésén; egyház nem kiabál, de tesz ; nem lázit, de megvált." — Wil-
holt teste a növelde sírkertjébe tétetett. —Febr. 2-án London- beforce Henrik, Weekley Register lapjában jelentékeny czik-
ban Marylebone utczában uj kápolna áldatott meg, a fölszen- ket irt a néger rabszolgaságról. „Felötlő, igy ír, az ellentét 
telés húsvét utánra halasztatván. Hearne püspökhelyettes Amerikában a prot. és a kath. államok négerjei között ; azok 
mondta az első nagy misét, Morris kanonok tartotta a szent- buták, erkölcstelenek, az emberi méltóságról fogalmuk sincs ; 
beszédet.. Ezen templomka, szent Károly tiszteletére föla- ezek pedig szelíden tartatnak, olvasni, írni oktattatnak, a 
vatva, most csak 600 embert fogadhat be, de később nagyit- templomban is mindenkor a vallás vigasztalásaiban részt 
hatni, ugy, hogy 1,100-at befogadhat. A westmisteri apátság vesznek. Ezen ellemtétet ismerik a protestánsok, de liallgat-
legrégiebb egyszerű gót ízlésben épült, mely inkább a fran- nak róla. Senki sem kérdi,miképen enyészettel Mexicoban a 
czia építéshez hasonlít, semmint az angolhoz 13-ik században, rabszolgaság? Bremer Friderika kisasszony megvallja, hogy 
Az oltáron két bronz gyergyatartó, s a talajon díszes szőnyeg Cuba szigeten 500,000-nél több szabad néger van, tehát fele a 
ékíti az Isten házát ; azokat egy ujon megtért házaspár, ezt lakosságnak. A néger Cubában a világon legszerencsésebb 
egy ős s Portugálból itt megtelepedett kath. család. Pereira, uolgár. Brasiliában, Peruban a szabad mégerek kézmüvet 
ajándékozta. A kath. családok Londonban rendesen vagy tanulnak, s a szépmüvészetekben is kitűnnek. A katholikusok 
külföldről jöttek, vagy pedig legújabban tértek meg ; a mi ős nem kívánják, hogy nekik mutassák, miképen kell a négert 
angol családjainkból legtöbben az éjszaki vidékeken talál- fölszabadítani, hanem szelíd bánás, oktatás, nevelés által 
koznak, kik atyáik hitében hiven megmaradtak. — Liver- képessé teszik a szabadságra, hogy szabad polgárok között, 
pool, Angliának második fővárosa ; 500,000 lakos között van mint földbirtokos, mint iparos szabadon élhessen." — A hires 
150,000 katholikus, kitétetve a legdurvább rajongási megtá- régiségbuvár, Rossi egy régi táblát fedezett föl a húsvéti 
madásoknak. Ami a Birkenhead külvárosban történt mult évi számitásra vonatkozólag, a mint ez Angolországban régen 
oktoberben, elég bizonyitéka szavaimnak. Nem csudálkozunk divott. E táblán a számítás egész 354-ik évig hátra felé megy, 
tehát, ha a „szentírást olvasó-egylet" gyűlésén Hough-Mac- s 14-ik nap helyett a tavaszi napegyenlőre eső lioldhónap-
Neile, anglicán kanonok fölolvasásában azt állitá, hogy az ban, ennek 20-ára tétetik, a melyből kiválik, hogy Britannia 
iparos kerületekben különféle iratkák hordoztattak, melye • nem a keletiek, hanem a romaiak szerént tartotta a húsvétét, 
ken irva volt: Vagy Pius vagy Victoria: hogy igya katholiku- mivel Romában ez időben igy számították a húsvétét, mig 
sok polgári hűségét kétségbe vonja, az ország előtt bevádolja, ezen számitást sz. Hilárius meg nem javítot ta , behozván 
mintha ők Pius pápát fejedelemnek akarnák: továbbá, hogy az uj cyclust. — Vasárnap, febr. 8-án Gant, southwarhipüs-
több külföldi jezsuita ,Redemtorista' név alatt az országban pök először látogatta meg a kapuezinus atyák szegény hit-
lappang ; harmadszor, hogy Manchester utczáin egy kath. küldéri házát Galley-hill-ben, a kenti grófságban, mely liáz-
pap minden estve világi ruhába öltözködik, egy katholikussal ról tudjuk, hogy szent Stock Simon a szűz szent Anya kezéből 
szóba áll, vallási tárgyakról vitát kezd, s oktalan beszédjével ott kapta askapulárét. Csak két éve annak, hogy ezen hely a 
a romai egyház javára a prot. angol egyházat a tömegelőtt kath. egyház birtokába jött. O'Suliván, fölszentelt pap vásá-
nevetségessé teszi. Mindezen állításokat és szuttyongatá- rolt egyházat, szervezett benne kápolnát s egy iskolát, s 
sokat a ,Liverpool Mercury' lapban megczáfolta Powell midőn O'Suliván Gravesendbe ment, egy kapuezinus atya 
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vette át a kápolnát és az iskolát. Azóta a katholikusok Gal-
leyben megszaporodtak, most 100 fölül vannak, ugy, hogy a 
kápolna nem képes őket többé befogadni. A southwarki püs-
pök tehát ide jővén, egész nyáját láthatta, s többen nem fér-
hetvén a kápolnába, a ház udvarán álllomásoztak. Csakhogy 
nincs szentély a kápolnában, nincs szentségtartó, nincs kar-
ing, hanem van szent szegénység, mint a betlehemi jászolynál. 
— Manning febr. 6-án Romába utazott. — Febr. 11-én Stone 
kis városban, Stafordshireben, egy templom fölszenteltetett, 
hol, két év óta szent Domonkos női szerzete bir házat a meg-
térő bűnösök számára menedékhelyül. Eddig már 81 megtérő 
van, de hely van több százra. Könyvtár, iskola, kápolna, 
mind a házban van. A kápolna 700-at befogadhat. A domon-
kosiak ellátják az iskolát, az árvaházat, a neveidét, a kórodát, 
melyben naponta 30 fekszik. Ez a harmadik kolostor, melyet 
Margit anya, a stonei háznak fejedelemnője épitett. Csütör-
tökön, febr. 12-én a templom a községnek megnyittatott, a 
mely ünnepélynél négy püspök s több mint 60 fölszentelt 
pap volt jelen. 

JERUZSÁLEM, mart. 30-án. A franczia zarándokok 
jó egészségben megérkeztek ; a szent várost meglátván mind-
nyájan földre borultak, s öröm- és hálából a földet csókolták, 
beérkezve a szent-városba a ,Laetatus sum in his' zsoltár 
éneklésével, azonnal Constantin ős basilikájába siettek , hol 
a szent sirt először üdvözölték. — A szent sir kúpjának épí-
tési terve még nincs jóváhagyva a három kormánytól ; a 
muszka és török kormány fölötte rajta van , hogy a kúp ép 
oly alakban építtessék, mint eddig volt, mivel a szakadárok 
bitorlásai, melyeket ők jogoknak neveznek, ily formán mind 
elismertetnének, miután a nagy tüz után a most roskadozó 
kúpot ők nagy hirtelenséggel építették. Ok győzelmükre biz-
tosan számítanak, s a franczia kormány nagy engedékeny-
sége mellett lehet is félni, hogy mindent megnyernek , s a 
katholikusok örökös jogaikban a legméltánytalanabb módon 
megcsorbittatnak. Elég már, hogy az épitési tervezésből a 
a kath. patriarcha egészen kizáratott, a szakadárok pedig a 
muszka kormány ügynökeivel mindég tanácskoznak. — Gon-
doltuk , hogy a Saladin nevü lakházat a sultán nagylelkűsé-
géből megnyerjük, de ebben is csalatkoztunk. Ezen épület a 
kereszthadak idejében a patriarcha lakja volt; a franczia 
kormány kérte a latinok részére ; a sultán a jeruzsálemi ba-
sához küldött levelében azt i r ta , hogy ezen épületet, melyet 
a törökök Khan-Khaynak hivnak, semmi vallásos községnek 
nem adja. Ez csapás volt a franczia diplomatiára ; öröm és 
győzelem a törökök és a szakadárok részére. — A bairam-
ünnep nem maradt vérontás nélkül. Damaskusban egy ör-
mény katholikus, Cheria nevü, midőn napszállatkor egyik ro-
konával hazatért, a törököktől megtámadtatva , leszuratott s 
rögtön meghalt, rokona pedig futással menekült. Tudjuk, 
hogy a gyilkosok nem fognak fölfedeztetni, annnál kevesbbé 
megbüntetni. Ez már szokás nálunk. 
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VEGYESEK. 
PEST, apr. 17-én. Az „Esztergomi újság" szerént ő 

emtja f. h. 25-én ismét megkezdi apostoli útját, hogy a bér-
málás szentségét a következő helyeken és napokon kiszol-
gálja: 26-án Ersekujvárott; 27-én Negyeden; 28-án Nád-
szegen ; 29-én Talló.son ; 30-án Hidas-Kürthön ; május 1-én 
Pereden ; 2-án Sellyén ; 3-án Sopornyán ; 4-én Szelőczén ; 
5-én Naszvadon. — Cséven ő emtja f. h. 7-én 400-nak adta 
föl a bérmálás szentségét. 

— A tyroli kath. lapoknak irják Romából : Az ellmani 
vicariushoz Unterinnthalból, ki ő szentségénél kihallgatta-
táson volt, igy szólt a szent-atya: „Bene locuti sunt episcopi 
Tirolenses pro ílclei unitate in Tiroli." Általában igen ked-
vezőleg nyilatkozik a tyroliak buzgalmáról és ezt mindég föl-
hozza, valahányszor ezen vidékről jön valaki hódolatára. Sz. 
Benedek ünnepét ő szentsége sz. Pál templomában extra mu-
ros ülte meg, hol Pitra először ténykedett mint bibornok. 

— Húsvétvasárnap az „Armonia" egyik küldöttje által 
100,000 lirát tett ő szentsége lábaihoz mint az év első három 
hónapja alatt gyűjtött összeget 

— A genli köztársaságnak nagygyűlése a budgetről 
tanácskozván, egy egész gyűlést azon kérdés tárgyalásával 
töltött el, valljon a kath. cultus dotatiója fölebbemeltessék-e ? 
Az alkotmány szerént a cultusköltséget az állam fedezi. A fö-
lebbemelés mellett szavazó képviselők azt vitatták, hogy a 
papokat is fizetni kellene, és pedig, mivel az alkotmány a 
vallásfelekezetek közt semmi különbséget sem tesz, az állam-
segélyre mindannyinak egyenlő joga van. A prot lelkészek 
eddig mindenkor előnyben voltak, a katholikusok pedig 
majdnem egészen kizárattak. Camperio buzgó védelmének 
sikerült a dotatió fölemelését 35 szavazattal 18 ellenében 
keresztülvinni. Ezen alkalommal kisült, hogy a genfi can-
tonban a katholikusok száma nagyobb mint a protestánsoké. 
Genfben magában ugyan még nagyobb számmal vannak a 
protestánsok, azonban a „prot. Roma" nevezettel való kér-
kedésnek alapja már rég meg.'szünt. 

— A würtembergi postaigazgatóság a tartományi ke-
rületekben kihordatni szokott ujságlapokra nézve a clerust 
a portotói fölmentette. 

— A mainzi seminariumnak az orosz czárnő a Sinai 
hegyen a Katalinkolostorban Tischendorf által föltalált és 
Lipcsében kiadott 4 folio kötetü biblia egy díszpéldányával 
kedveskedett. 

— Mart. 25-én a szent-atya a sopra Minerva-tem-
plomba vonult, kocsijában Pitra és Guidi uj bibornokok fog-
laltak helyet. Mindenütt oly örömrivalgással fogadtatott, 
hogy ezen kirándulása valódi diadalutnak tűnhetik föl. 

— Foggiában a kapuczinusok szép temploma lóistál-
lóvá változtattatott ; a ganaj az ott levő sirok fölött fölhal-
moztatott, és minekutánna ezerfélekép megfertőztettetett, a 
szent hajlék most ágyuk és más hadiszerek tárául hasz-
náltatik. 

— T i p a l d i , a nápolyi általános helyettes a vád alól 
fölmentetett és börtönéből kibocsáttatott ; azonban két plé-
bános ismét vád alá helyeztetett; az egyik, mivel valakitől 
megtagadta az absolutiót; a másik, mivel elhagyta a király-
ért való „0remus"-t. 

— Msgr. Lavigeriet nancyi püspöknek Villecourt bibor-
nok szentelte föl a franczia nemzeti egyházban, Romában : 
Hohenlohe edessai érsek és Marinelli porfiriai püspök se-
gédkeztek. 

Megjelent: „ I f j ú s á g i o l v a s m á n y o k . " Szer-
keszti és kiadja B u n y i t a y Vincze. I. Kötet. 312. lap. Ara 
1 frt o. é. A mennyire eddig átlapozgathattuk, a nemes czél-
nak teljesen megfelel. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a j Pesten, 1863. 
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Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
(Adatok a „miveltek" közötti pásztorkodáslioz,) 

Nagy-Kálló, martiushóban 1863. 

VI. 
Nem rég ideje még, hogy valamint zsebköny-

veket s almanaehokat irtak a gyengéd nem, s mivel-
tek számára, épen ugy imakönyveket is szerkesztet-
tek ugyanazok részére. Oh mily édeskés, mily gyen-
géd volt ott minden, csupa illat és finomság, csupa 
szelídség és ártatlanság volt minden szó elannyira, 
hogy azt vélnéd, hogy még a nyomtató festék is 
tiszta balzsamhói készült ; versecske versecskét ért, 
virág virághoz tapadt, minden szó a megindulás kö-
nyeit csillogtatá s az áhitat szende fohászokban tört 
elő az érzelemdus szivekből. És ezt is „lélek és igaz-
ságbani" áhítatnak nevezé a világ, pedig nem volt az 
egyéb, mint milliomok behálózása, mint a szeretet 
nagy és szent törvényeinek elferdítése, mely állító-
lag mindenkit föndobogó keblére vont, fönhangon 
hirdetvén ama nagyjelentőségre vergődött, s fájda-
lom napjainkban is érvényesített világhymnust : 
„Wir glauben alle an ein Gott, Christ, Heide, Jud 
und Hottentott." — Azt még csak eltűrném, ha vi-
lágfájdalomtól zaklatott költőcskék követik el ez 
őrültséget, de ha katholikus, még hozzá áldozár is se-
gédkezet nyúj t ily badarságok létesítéséhez, mint 
volt idő, hogy nyúj tot tak, ez már kissé föllázitja a 
vért, s akaratlanul is Júdás csókját jut tat ja eszembe 
az olajfák hegyén. — Aldassék Isten szent neve ! iro-
dalmunk ily torz terményekben sokkal szegényebb 
volt, mint a német, habár egy-két átvett, itt-ott még 
most is találkozik, s az olyan,Ajtatosság órái'-féle ima-
könyvek a sajtos-boltokba még egészen nem jutot-
tak ; én hiszem, hogy papjaink között nem leend 
egy is, ki ily fajta ima-könyveket ajánlana mivelt 
közönségének ; de nem elég, hogy csak az ima-köny-
vekre terjeszsze ki figyelmét, hanem szükséges, hogy 

a lelkipásztorkodás minden ágaiban is ne csak a köz-
nép, hanem a miveltek elé is valódi, tiszta ételt és 
italt rakjon. — Igaz, hogy senki — legalább én u g y 
tartom — annyira meg nem felejtkezett magáról, 
hogy a miveltek számára külön hit- és erkölcstant 
irjon vagy hirdessen ; de azt tapasztalás után mond-
hatom, hogy a gyakorlati életben a mivelt világ óhaj-
taná ezt, miről sok lelkipásztor tanuskodhatik. — 
Nem bántási viszketegből, hanem szükséges tájéko-
zásul szabad, legyen itt egynémelyeket elmondanom. 

1) Már az, ha a pap az egyházon kivül papi öl-
tönyét viseli, e megjelenés, e külső föllépés a mivelt 
világ szemeiben nem egyszer botránykő volt; oly 
igen középkorias-, — mint mondani szokták-, — oly 
komoly- és visszataszító-, oly a rendén túl felekezet-
szerűnek tartja azt, ha a pap egyenruháját, hordja, s 
van eset, hogy szinte félelemmel, hogy ne mondjam, 
undorral fordulnak el a fekete ruhától, pedig oly 
szép az, mit Herder a papi öltönyről mond, oly meg-
szívlelésre méltó: 

Wisse mein Sohn, ein geistliches Kleid ist dass Kleid des 
Erbarmens, 

Und der Geduld; ihm ziemt Zorn und Gehässigkeit nicht, 
Kannst du nicht Unrecht dulden, so lege dass Priester-

Gewand ab ; 
Oder du lügest ihm, und es wird Schande für dich. 
Würde dass Weltmeer trübe, von einem geworfenen Steine ? 
Trübt ein Steinwurf dich, bist du ein sumpfiger Pfuhl. 

(Blumenlese.) 
hiába, az emberek ezen osztálya jelleget és jellemet 
a haszonvehetlen tárgyak közé szeret sorozni; azt 
szeretnék, hogy a pap ruházatában épen u g y , mint 
tettei- és cselekedeteiben magát egészen hozzájok al-
kalmazná; sokszor megkövetelnék, hogy a pap, csak-
hogy tetszésüket megnyerje, ő érettük még az egy-
ház rendeleteit is háttérbe szorítsa; s ha nem teszi, 
bámulattal mondják: elfogult, bigott stb. — Kiván-
ják, hogy a papot más embertől megkülönböztetni 
se lehessen, hiszen igy talán csak könnyebben meg-
férne köztük, miután a bon tonnák megsértése is le-
hetne oly egyént számitni övéi közé, kit első pilla-
natra mint papot fölismerni lehet, de meg magát a 
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lelkesült társulatot is nem kis mértékben lehangolja, 
ha minden lépten emlékezni kell : ime ez katholikus 
pap. — Igy, hiszem, szeretnék a papot ; pedig ha ve-
lük tartana is, ha reá mondanák is a ,kedves jó pap' 
czimét, kik róvnák meg hamarább mint ők, lia olyat 
tenne, mi papi állásával ellenkezik ? szegények • 
gyakran fölfuvalkodott büszkeséggel követelik, hogy 
hozzájuk simuljunk, mintha nem tudnák, hogy az er-
kölcsi rothadás megsemmisítő eljárását megkezdé ná-
luk, s részben be is végezé azt; mintha a papnak oly 
mulhatlan szüksége volna, hogy e társulatok telivér 
tagja legyen. Igaz, hogy Krisztus az elveszett juhot 
keresé, s elhagyá a kilenczvenkilenczet, de a megta-
lálhatatlanért elhagyni a meglévőket nem egészen 
czélszerü; a botor követelések s igények ellenében 
pedig, a pap önállása érzetében, méltó nehezteléssel 
szivében, s ha a szükség ugy kivánja, ajkain is, vonu-
land vissza csendes magányába. 

2) Minthogy a nép részérőli jó vélemény fön-
tartása végett, s meglehet számításból is szükséges, 
hogy katholikusnak látszassanak, s gyakran a gyer-
mek-években beszívott hitelvek utóhangjai, mintegy 
kényszeritik az embert, hogy legalább úgynevezett 
egyházi életet is éljen; azután meg, minthogya tem-
plom sok szegénylelkünek összejöveteli helye, hol 
látni és láttatni lehet, megtörténhetik, hogy a plebá-
nusnak mint szónoknak lábainál ülnek a miveltek is ; 
mily ideig élvezendi e szerencsét? az tőle függ , azaz 
addig, mig a hitszónok elég gyáva és gyenge , hogy 
szónoklataiban mivelt hallgatóságától függjön. 

„Fölséges, jeles szónok", ez Ítélet az emberek 
eme osztályától valóban többnyire irtózatos dicséret, 
s nézetem szerént elég ok arra, hogy a hitszónok szi-
gorú vizsgálat alá vegye önmagát, valljon Isten igéje 
helyett nem az emberek beszédeit hirdette-e? Nem 
szükség, hogy magunk igyekezzünk ezen emberek 
megrovását s nein-tetszését kiérdemelni, megjő az 
magától is, mihelyt és a meddig a Megfeszitettrőli 
szónoklatnál maradunk. 

Mit a miveltek a hitszónoktól kívánnak, több-
nyire vagy az, hogy kellemesen mulattassa, vagy 
hogy könnyekig inditsa. E mellett a szép, virágos 
nyelvre, megnyerő előadási modorra fektetik a súlyt. 
Azt szeretik, ha virágot virág után szaggat, s gyen-
géd hallgatóinak nyújtja, hogy kellemes illatuk meg-
óvja az egyházi lég-okozta kellemetlen érzelmektől; 
óhaj t ják, hogy csak mindég a szeretet-, kímélet-, tü-
relem-, szelídség-, emberiségről beszéljen, ugy, hogy 
eszmemenetük olvasmányaik és az egyházi szónoklat 
között összehangzást találjon ; mossa a szerecsent, 

vagy ha ugy tetszik, az ördögöt fehérre, s követőit 
itt és ott nevezze angyaloknak, kiknek minden bü-
nük könnyen megbocsájtható gyengeségek és gyar-
lóságok, melyeket nem is kellene oly szigorúan 
venni. 

Voltak már egyházi szónokok , s talán jelenleg 
is vannak, én ugyan nem ismerek, kik megfelejt-
kezve isteni küldetésükről , a nagyúri termek hízel-
gőivé aljasultak, s hogy a közvéleményt ne koczkáz-
tassák, beszédeiket az«jgazság minden erejétől meg-
foszták. Ki a lelkipásztorkodásban erélylyel akar el-
járni, nem fog ugyan nap-nap mellett menydörögnia 
szószékből, nem fogja szakadatlanul korholni hiveit ; 
de azért a katholika hit szent komolyságu igazságait, 
az erkölcstan magasztos s nélkülözhetlen szabályait 
nem fogja elhallgatni, föl fogja rázni a szunnyadozó 
sziveket, szólani fog a halál-, ítélet-, bün- és pokolról 
stb., még akkor is, ha biztosan tudná, hogy ezek 
hallatára sok érzékeny gyenge szív elfogódnék, vagy 
épen ájulásba esnék. A mivelt hallgatóság előtt is az 
erkölcstelenséget erkölcstelenségnek, a házasságtö-
rést stb. saját nevén nevezendi meg. nem gondolva 
azzal, valljon e fajta szónoklat nézetükkel egye-
zik-e, nem gondolva, ha valljon ily beszédek tulszi-
goru-, sötét- vagy épen emberteleneknek tartatnak-e 
vagy nem? — Minden egyházi szónok tudja, hogy 
nincs érdekében az igazságnak túlhajtani azt, de épen 
ugy tudja, hogy árulás az igazság ellen azt meggyengí-
teni. Minden egyházi szónok tudja, hogy a leg-
szigorúbb igazságokat szelíd, enyhítő alakban elő-
adni lehet és szabad; de épen ugy beismeri a köte-
lességet, hogy az igazság igazság maradjon, s rejté-
lyes hazugságnak ne gunyoltassék. Nem lesz egy-
házi szónok, ki puszta ellenzéki kedvből összeütkö-
zést idézzen elő ; de azért az igazsággal nem fog al-
kudni, s attól egy hajszálnyit sem távozand. — Hal-
lottam már olyatén nyilatkozatokat, hogy a szóban 
lévő hallgatóság miatt, valamint fellengősebben kell 
a közönségesnél beszélni, ugy a beszéd tárgyául ma-
gasztosabb dolgokat kell választani a katekizmus 
mindennapi igazságainál, ha a hallgatóságot lebilin-
cselni akarjuk. Természetesen! az elromlott gyomor-
nak mindég különös ételekre van szüksége, miután 
ott a tápláló, egyszerű, de erőteljes ételekhezi étvágy 
el van veszve. Valóban különös az, hogy nem csak a 
világban, de még a lelki dolgokban is mily mivelt-
ségre következtetünk rendesen a seiyem-ruha s fi-
nom viselet mellett; pedig az ezerszeres tapasztalás 
tanítja, hogy sokan a legegyszerűbb katekizmusi 
igazságokat sem ismerik. Es valljon mit használ itt a 
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legszebb szónoklat is, hol a vallásos tudomány és is-
meret első elemei is hiányoznak ?! — Az ily prediká-
czió nem egyéb, mint puszta beszéd, mely talán csi-
nos külidoma miatt élvezetet szerez, de sehol oly 
földre nem talál, mely alkalmas az elvetett mag be-
fogadására , hogy az százszoros gyümölcsöket terem-
jen. Más szavakkal: nem egyébb ez, mint üres szal-
mát csépelni, hol megtörténhetik, hogy a csép magát a 
cséplő fejét sérti meg. (Vége köv.) 

Az erdélyi nm. főpásztor körlevele. 

Venerabiii et Honorabili Clero Dioeceseos Transylva-
niae salutem et benedictionem ! 

Recurrit ad me Honorabilis Clerus Districtus Arcbidia« 
conalis Kézdi-Orbai petens, ut iis quoque S. Curionibus, qui 
examine parochiali vel synodali probati non sunt, proin in-
vestitura non gaudent, usitatum in antiquioribus Schema-
tismis „Parochi'' titulum restituendum decernam. 

Preces, quibus ,parochi' titulus S. Curionibus asseri pe-
t i tur , pergratae mihi sunt, quum valde optem , u t , si non 
omnes, saltim quo plures Sacri Curiones Dioeceseos huius 
vere „Parochi" et sint et nominentur. 

Qua ratione attamen et quibus sub conditionibus huic 
meo et Vestro voto legaliter satisfieri queat? jam sub 24-a 
Novembris 1854. Nro. 2390 Vobis, Honorabiles Fratres et 
Filii Dilectissimi ! declaravi. Intendebam tunc primum sub 
meo regimine Schematismum dioecesanum imprimendum 
procurare. E t quia Dioecesim hanc ingressus , investitionem 
canonicam in bénéficia parochialia rarissimam, synodalis exa-
minis nullum vestigium, usum autem postulatis ac legitimae 
praxi Ecclesiae contrarium, vi cuius S. Curiones in littera-
rum commercio et Schematismis sine discrimine Parochi 
compellabantur, inveni, — 

ideo cum provocatione ad determinationem Venerabi-
lis Chori Episcoporum Ecclesiae Hungaricae, altissima au-
ctoritate probatam, atque in omnibus Ecclesiae hungaricae 
Dioecesibus iam introductam, vi cuius publicato ad mentem 
S. Concilii Tridentini Sess. 24. Cap. 18. de reformatione syn-
odali examini omnes ii praevie subjiciendi sunt, qui pa-
rochorum munere et nomine bonorentur, — 

Vos ultro prespecturos dicto jam anno 1854-0 decla-
ravi , quod arbitraria animarum pastores compellandi ratio 
apud nos hucdum vigens, ceu legibus ecclesiasticis contraria 
et secus etiam parum digna, amplius eo minus servari possit, 
quod, altissime approbata lege de introducendo synodali 
examine jam mecum etiam communicata, ego illam publican-
dam in Domino decreverim. 

Hoc facto auditis Consistorio meo episcopali, et trium 
amplissimorumDistrictuum, utriusque scilicet Csik etGryergyó 
Fratribus die 30-a Octobris 1854. in Csik-Csicsó ad salutan-
dum Praesulem congregatis, redivimus quoad Curionum 
compellationem ad praescriptum legum Ecclesiae , quas san-
ctas in minimis quoque actibus custodire laus et gloria no-
stra est, reliquimus nutantem et parum dignam arbitrii viam, 
et quemvis S. Curionem in editis per me Schematismis axio-
mate legibus Ecclesiae sancito ornavimus. 

Intentionem quidem citatis meis Circularibus enuncia-
tam de coordinando ad exigentiam SS. Canonum et exem-
plum Dioecesium hungaricarum apud nos quoque synodali 
examine ad usque in effectum deducere, ob peculiares consi-
derationes inferius attingendas, non successit : nihil tamen 
per me intentatum mansit, ut eousque etiam, dum id fieri pos-
set, saltim genio legis satisfiat. 

In sensu enim supra-memoratarum circularium ddto 
24 -ae Novembris 1854. Nro. 2390. respondens illis, qui pro 
consequenda canonica institutione ad me recurrerunt, omni-
bus, qui praescriptum examen subire voluerunt, investituram 
ultro tribui, illis solum earn denegans, qui necessariae huic 
conditioni satisfacere neglexerunt. Imo sollicitudine satis-
faciendi praescripto S. Matris Ecclesiae, augendi item numeri 
veri nominis parochorum actus, non exspectato concernen-
tium recursu, ego ipse plures Curiones in locis notabilioribus 
constitutos provocavi, ut pro consequenda canonica institu-
tione examen subeant, dolenter tamen expertus sum, quod, 
quamvis nonnullis ipsum terminum subeuncli examinis con-
stituerim, quamvis exemplo magni nominis antecessoris Igna-
tii e Comitibus de Batthyán in pastoralibus ddto. 30-ae No-
vembris 1781. expeditis dato, commoditati etiam praevio 
scopo provocatorum Curionum consulturus indulserim, ut 
concursuale examen coram deputatis in vicinia stationis suae 
Commissariis subeant, plures tamen maluerint investitura 
carere, quam probatorium examen subire. 

Iteratis praeterea vicibus tam in sessionibus consisto-
rialibus, quam extra illas cum viris Senatus mei episcopalis 
de introducendis examinibus synodalibus egi , qui ipsi pro 
eo, quo fervere dignoscuntur zelo similem intentionem exo-
ptatam quidem et salutarem, simul tamen talem declararunt, 
quae ob singularia Ecclesiae Transsylvanae adjuncta nec per 
piae memoriae huius Dioecesis Praesules unquam plene in 
praxim deducta comparet Sic jam magni nominis Episcopus 
Ignatius e Comitibus de Batthyán pastoralibus die 30-a No-
vembris 1781. editis parochiale beneiicium consecutos ad su-
beundum coram se , aut Consistorio aut Archi- vel Vice-Ar-
chidiaconis examen obligavit, quin tamen id effectui manci-
patum fuerit. Successor eiusdem Josephus Mártoníi, decretis 
ddto. 26-ae Octobris 1800-i, et 13-ae Decembris 1803 sub 
Nro. 621-0 editis „pro quavis vacante parochia juris cuius-
cunque patronatus deinceps concursum coram Capitulo indi-
cendum" statuit, et tamen jam sub 15-a Novembris 1804 in 
pastoralibus ad Clerum datis querit.ur: concursuale examen 
passim negligi; ut adeo sub eiusdem Episcopatu, testibus 
protocollis ab anno 1800 usque inclusive 1809, non plures 
quam 18. S. Curiones investituram et parochi titulum con-
secuti fuerint ! — Episcopus Ignatius L. B. Szepesy publica-
tis die 17-a Április 1822. Synodi dioecesanae Statutis si-
gnanter Partis I. Sect. V-a, §-o 2-o haec jubet : „Quivis intra 
duos menses a die collatae sibi parochiae, aut coram Foro 
archidiaconali, aut coram Consistorio episcopali examen e 
Theologia Dogmatica, Morali, Pastorali et Jure Canonico sub-
ire obligabitur, et nonnisi approbationem consecutus inve-
stitura honorabitur ; quodsi non satisfecerit, donee calculum 
novo tentamine non emendaverit, aut etiam si se sistere, et 
specimina suae scientiae dare recusaverit, ad nullum maio-
rum redituum beneiicium praesentari aut promoveri poterit." 
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Qui tarnen ipse zelosissimus Praesul — quurn vix unus, (ut 
a V. Consistorio relatum accepi), se pro examine sisteret, re-
vocatis anno 1826. ope decreti in Dioecesi publicati praeci-
tatis ordinibus sequentem modiiicationem substituendam in 
Domino judicavit: „Quicunque pro parochiali beneficio In-
vestituram oonsequi cupit , coram episcopali Consistorio e 
Theologia Dogmatica, Morali et Pastorali , item e Jure Ca-
nonico tentamen subire debebit , et nonnisi approbatione 
obtenta voti compos ûe t ; qui tamen hactenus jam investitu-
ram meruerunt, aut in posterum memoratum pro Investitura 
periculum optato cum successu superaverint., aut Theologiam 
in Lyceo episcopali docuerint, ad aliam stationem translati 
sine examine investitura donabuntur." Sed nec indulgentis-
sima haec modiiicatio, quae — Episcopo Nicolao Kovács 
Praedecessorum suor.um ordinationes sub N-o 373 ex 1828 
confirmante — legis dioecesanae vigorem usque ad novis-
sima tempóra ret inuit , conciliando S. Curionibus investito-
rum parochorum vere talium titulo inservire potuit. Imo ipso, 
non examinatos quoque investiendi favore large exercito, id 
solum obtineri po tu i t , ut Episcopo Ignatio L. B. Szepesy ex 
hac Dioecesi anno 1827 discedente, Curionum investitorum 
numerus 65 efficeret, nec amplius quamvis via ad consequen-
dam canonicam institutionem cuique Curato pa tea t , auge-
retur Queis ita se habentibus Catalogi dioecesani sub Epis-
copis Ignatio C. de Bat thyán, Josepho Mártonfi et Alexan-
dro Rudnay vulgati Curiones Sacros liaud dubie cum respe-
ctu ad exiguum investitorum numerum, nullo plane, sive pa-
rochi sive administratoris axiomate ornatos recensent, et pri-
mum Schematismus per Episcopum Ignatium L. B. Szepesy 
anno 1825. editus cunctos e gremio cleri seculari constitutes 
animarum pastores Parochos compellat, Administratoris t i -
tulo solis Religiosis Curatis relicto ; qui — procul dubio ille-
gális — usus dein etiam in Schematismis sub immediato 
Praedecessore meo vulgatis observatus fuit. 

Honorabiles Fratres et Filii dilectissimi ! Dereliquimus 
hanc nomenclationemS.Curionibusincompetenteret arbitrarie 
datam : oportet jam, ut altiorem gradum ascendamus, et lau-
dem ac gloriam nostram in exequendis fideliter salutaribus 
Ecclesiae legibus quaerentes illi etiam canonico praescripto 
nos conformemus, quod dum viam cuique Vestrum ad con-
sequendum desideratum a Vobis „Parochi" axioma apertam 
servat, simul nos animat, ut in scientia sanctorum proficien-
t e s , ad implendas sacri ministerii nostri partes nos in dies 
aptiores reddamus, et securiori tunc zeli ardore operantes fa-
cilius fideles olim inveniamur. 

Sane, si — prout Praesul Ignatius C. Batthyáni in pa-
storalibus ddto 30-ae Novembris 1781 notavit — „periculo-
sum omnino est regimini animarum admoveri, vel etiam ad 
confessiones fidelium audiendas admitti tales, qui suflicienti 
doctrina instructi non sunt , aut cum scholis etiam librorum 
utilium lectionem dimittunt ," — si — prout Episcopus Jo-
sephus Mártonfi in pastoralibus ddto 15-ae Novembris 1804 
ad clerum dioecesanum datis notât — ,,gerendis rebus cum 
salute animarum tantopere connexis et tarn severo olim exa-
mini coram tribunali divino subjiciendis eximia ac expedita 
doctrina et prudentia necessaria es t" , — si monente s. scri-
ptura necesse es t , ut „labia sacerdotum scientiam custo-
diant", imo oportet , ut secundum S Hieronymum „sacra le-

ctio de manibus nunquam deponatur" : merito coniido , Vos 
omnes Fratres et Filii dilectissimi ! cum intimo cordis gaudio 
salutaturos dispositionem , quam de introducendis apud nos 
examinibus synodalibus facere intendő, quia his stabilitis et 
vigentibus speramus fore, ut scientia sanctorum inter nos in 
dies efflorescat, curiones ad fructuose gerendum s. ministe-
rium, quod vel angelicis humeris formidandum es t , aptiores 
reddantur, magisque pro futuro cautum sit, ne per Patronos 
Ecclesiarum sacerdotes praesentari possint, qui debitis ad 
gerendum s. ministerium qualitatibus destituuntuur. 

Satisfaciemus hac dispositione decreto SS. Concilii 
Tridentini sessionis 24. cap. 18 de reformatione, Constitu-
tioni Benedicti XlV-i „Cum illud" ddto 14-ae Decembris 
1742, statuto per Venerabilem Chorum Episcoporum Regni 
Hungáriáé — praesente et consentiente etiam Episcopi Tran-
sylvaniensis Delegato — in Conferentiis Strigonii anno 1850. 
celebratis condito, ac per SSmam C. R. apostolicam Maje-
statem ope resolutionis ddto 13-ae Februarii 1853 clementer 
editae acceptato, quod in omnibus Ecclesiae hungaricae 
Dioecesibus in salutarem praxim jam deductum apparet. 

Non ignoro difficultates, quae introducendis in hac 
Dioecesi missionis speciem praeseferente examinibus syno-
dalibus adhucdum obstant, et inter quas recenseo : 

1) exiguum numerum stationum capellanalium , in qui-
bus pro examine synodali se praeparaturi mereri et reti-
neri possint; 

2) necessitatem cognitionis plurium lingvarum, in mul-
tis parochiis subversantem, quae Praesulem saepe cogit , ut 
magis lingvarum cognitionem, quam alias qualitates in con-
stituendo Curione respiciat ; 

3) disparem inter stationes complendas et disponibilia 
individua ecclesiastica proportionem. Dum enim numerus 
complendarum stationum, canonicalium , parochialium, pro-
fessoralium in tribus maioribus et duobus minoribus gymna-
siis ac una schola privata latina ad 335. assurgit , Dioecesis 
ipsa non plures quam 223. presbyteros numerát, adeoque 112. 
sacerdotibus pauciores ac stationes sint ; — ut adeo plurimi 
neopresbyteri jam primo sacerdotii sui anno ante omne exa-
men stricte synodale administrandis parochiis praefici, nota-
bilis parochiarum pars administrationi Religiosorum concredi, 
ad plures vero professorales stationes viri seculares adpli-
cari debeant ; 

4) difficiliorem aditum sedis episcopalis pro omnibus 
illis Curatis, qui in dissita terra siculorum, catholicae impopu-
lationis Dioeceseo3 maiorem partem in se complectente, 
degunt ; 

5) sollicitudinem inde enatam, quod cum apud nos pa-
rochianae communitates jure patronatus gaudentes electio-
nem et ternariam propositionem hucdum absque respectu ad 
approbatos vel non approbates sacerdotes dioecesanos Ordi-
nariatui exhibuerint, praxi per concursualem ordinem stabi-
litae , ut nempe tales solum presbyteros praesentare liceat, 
qui synodale examen bono cum successu subiverunt, difficul-
ter asvefient. 

Quia tamen difficultates istae , etiamsi graves et tales 
sint, quas nec probatissimus magnae memoriae Praedecesso-
rum meorum zelus undequaque superare potuit , nos ab obli-
gatione servandorum synodalium examinum, quae S. Mater 



Ecclesia in nostram fideliumque nostrorum salutem praescri-
bit, haud dispensant; quia in specie parochianas communita-
tes jure patronatus gaudentes Vobis agentibus perspecturas 
confido, maxime illis ipsis profuturum, si probati in parochia 
saoerdotes applicabuntur ; quia denique Vos ipsos antiquam 
Cleri Transsylvaniensis existimationem non solum servatam 
sed et dilatatam videre velle non dubito ; idcirco mente in 
Ilium erecta , qui operarios in vineam suam mittit , illisque 
gratiam zeli ardentis et studii ad digne implendum sa-
crum ministerium üdeliter directi clementer largitur, obliga-
tionem subeundi examinis synodalis in Dioecesi Transsyl-
vaniensi introductam praesentibus in Domino statuo atque 
decerno. 

Modalitatem horum examinum in Synodo dioecesana, 
mox post celebratam Synodum provincialem asservanda, ube-
rius determinabo. 

Interea mature pensata cum Venerabili Consistoriomeo 
re tota, e mente et suasu ejusdem quoque, pro directivo no-
titiae statu significo : 

1) quod jam mense Majo anni elapsi , antequam iter 
Romam ingressus fuissem, Examinatores prosynodales gre-
mio Venerabilis Capituli mei nominaverim; quo autem in re-
jnotissimis Dioeceseos meae oris degentes sacerdotes ad lo-
cum examinis subeundi facilius accedere possint, Examina-
torium Surrogatum annue in aliquo e principalibus Siculiae 
locis constituere intendam 

2) Terminum pro subeundo examine statuo : primam 
diem Lunae et Mártis mensis Mai i , et cum Une mensis Au-
gusti immediatos post festum S Stephani dies. 

3) Objectum examinum Synodalium constituet : a) Do-
gmatica cum interpretatione Evangeliorum secundum Vul-
ga tam, item pericopae s. scripturae, quae in Breviario ro-
mano leguntur : b) Theologia Morális et Pastoralis, et ex hac 
illa potissimum pars , quae de Sacramentis , imprimis de ad-
ministratione Sacramenti Poenitentiae ag i t , c) Jus Canoni-
cum et Sanctiones Concilii Tridentini, d) Homiliae, e) Ela-
borata Catechetica. Responsa autem secundum assignata ob-
jecta vei oralia vei scripta esse debent. 

4) Ut notabilioribus parochiis stabili ratione quis prae-
fici possit, examine synodali probetur est necesse, — et si ob 
defectum approbatorum non approbati eligerentur, isti non 
prius denominationem consequentur, quam examen subierint, 
quo fine etiam extra tempus supra statutum huic Examina-
torio se sistere poterunt. 

5) Elapso sexennio valor examinis exspirat ; proin ad 
beneficium vel officium parochiale post hoc tempus neo-con-
sequendum aspiraturi illud denuo subire tenentur. 

6) Dispensati ab examine hoc sunt Doctores et actua-
les Professores Theologiae, isti tarnen nonnisi tunc, si in mu-
nere professorali très annos egregie versati sunt. Relevari 
ab illo per Ordinariatum, audito praevie Examinatorii pro-
synodalis consilio, possunt viri , qui praecellentiorem in se 
rerum sacrarum scientiam operibus editis vel secus sufficien-
ter comprobarunt. 

7) A subeundo vice secunda et ulterioribus tentamine 
dispensari per Ordinarium, intellecta eatenus Examinatorii 
prosynodalis mente, poterunt illi, qui illud vice prima emi-
nent! cum calculo subierunt, vel ab illo tempore non vulga-

rem scientiam et prudentiam pastoralem luculentis specimi-
nibus palam fecerunt. 

8) Non admittuntur ad examen synodale, qui conse-
quendo beneficio aliqua ratione indignos se reddiderunt. 

Decreto hoc paterne satisfacio votis illorum, qui ,,Pa-
rochi" axiomate ornari cupiunt ; quin imo Vos omnes, Dile-
ctissimi! in Domino hortor, ut amore scientiae sanctorum, 
zelo felicius ac tutius procurandae salutis fidelium pastorali 
Ve3trae curae creditorum, studio item satisfaciendi salutari-
bus Ecclesiae legibus, ad synodale examen Vos diligenter 
praeparetis , illi subeundo Vos sistatis, et diu desideratam 
mihi occasionem praebeatis, ut quo plures Vestrum investi-
tura honorare valeam. 

Intendebam Schematismum dioecesanum his iam die-
bus prelo subjicere, interim impressionem eo motivo ad sex 
menses differo, ut illi, qui in illo ,parochi titulum' sibi adjectum 
desiderant, conditioni hoc decreto praescriptae satisfacere 
queant. 

Dominus autem illuminet corda vestra, ut Vos omnes, 
qui felicitatem ac glóriám ministerii sacri consecuti estis, in 
virtute ac scientia Sanctorum proficientes, sie in stadio su-
blimi curratis, \it ad bravium supernae vocationis in Christo 
Jesu perveniatis. 

Gratia Domini nostri Jesu Christi, et Charitas De i , et 
communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus Vobis. Amen. 

Datum e Consistorio meo Episcopali die 5-a Februarii 
anni 1863-ii asservato. Ludovicus mp. 

Episcopus Transsylvaniae. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. k. ap. Fölsége f. é. mart. 29-ről kelt legfelsőbb elhatározá-

sával M a t u s k a Jánost, a székesfehérvári püspöki lyceum aligazgatóját 
s tanárát ugyanazon káptalannál czimzetes kanonokká méltóztatott leg-
kegyelmesebben kinevezni. 

MARMAROS-SZIGET, april 10-én. Az egyházi ünne-
pek mindegyike szép a maga nemében, de legmeghatóbb, 
legörvendetesebb a húsvét ünnepe. Már maga az évszak is, 
melybe esik : a téli álmából föltámadó természet, szerfölött 
kedvessé teszi a föltámadás ünnepét. Mintha jelentené, hogy 
nekünk is föl kell ébrednünk a bün álmából, hogy mint lel-
kileg megujult teremtmények, az üdvösségünkre valóban 
kikeletet hozó Krisztusban élhessünk. A nélkül, hogy a di-
csekedés gyanúját vonnók magunkra, a nélkül, hogy nagyi-
tanók a dolgot: bátran elmondhatjuk, hogy mióta Sziget áll, 
a szigeti katholikusoknak szebb husvétjuk nem volt, mint a 
legközelebb mult. Nevezetessé, fényessé tette pedig hús-
vétunkat a sanctuariumban fölállított uj szent sir, melyet a 
kellő napokban mint Krisztus-koporsót, a föltámadás után 
pedig mint legszebb oltárt használtunk. Az uj szent sir Z b i-
t e k Ede ur által Olmützben készült, festett és köszörült üveg-
prismákból és gyöngyökből van összeállítva. A hatás, melyet e 
sz. sir teljes, vagyis 100 mécscseli kivilágításban a szemlélőre 
gyakorol, oly nagyszerű, oly épületes, hogy lehetetlen volt föl 
nem kiáltanunk : „Vere gloriosum est sepulchrum eius." És 
valljon kinek köszönhetjük, hogy templomunk ily gyönyörű 
diszitménynyel gazdagodott? Általában a szigeti katholi-
kusoknak, kik ez alkalommal ismét fényesen bizonyiták be 
áldozatkészségüket ; különösen pedig a kincstári főnök- és 
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királyi biztosné S z e p e s s y Emma ő méltóságának, ki az 
ügyet sajátjává tevén, legtöbbet működött szóval és tettel 
abban, liogy az érintett sz. sir a megkivántató diszitmények-
kel együtt létre jöjjön. Fogadja azért e vallásos keblű hölgy 
legőszintébb köszönetünket. Azon érdemkoszoruba, melyet e 
köztiszteletü hölgy számos jótékony cselekedete által fűzött 
magának, ragyogóbb ékkövet már alig tűzhetett volna, mint 
az által tűzött, hogy e diszes, az áhitatot annyira emelő sz. 
sir létrehozatalán közreműködött. Az érintett sz. sir kegyes 
adományok utján szereztetett meg, e czélra összesen 500 frt 
és 70 kr gyűlt be : méltó és igazságos tehát, hogy mig egy-
részről mind közönségesen köszönetet szavazunk a kegyes 
adakozóknak, másrészről különös köszönetet mondjunk azok-
nak, kik nagyobb pénzösszeggel járultak a czél előmozditásá-
hoz. Különös köszönetünket nyilvánitjuk pedig a nagytekin-
tetü kincstári igazgatóságnak, S z e p e s s y Mihály, kincs-
tári főnök és királyi biztos ő méltóságának, I l a a s Mihály 
ő excellnak, a bocskói műkedvelő-társaságnak, H o l l ó s y 
Simon, D o n o g á n Gergely, nagybányai kereskedő, D a 1-
los Elek, S z a p l o n c z a y József, P e 11 io n i s z Józsefné asz-
szonyságnak, S á n d o r Lajos, P a p p Gyula uraknak. Kö-
szönet tek. G u n s c h e r mérnök urnák, ki a sz. sir művé-
szi fölállításában annyira, és a mi legfőbb, ingyen buzgólko-
dott. Legyen e sz. sir-emlék olyatén emlék, mely mig egy-
részről a szigeti katholikusok áldozatkészségét fönnen hir-
deti, másrészről keltse föl bennök a valódi áhitat, a vallásos 
buzgóság szent érzetét. Ez leend a legszebb jutalom, mely a 
vállalkozók minden fáradságát , az adakozók minden költsé-
gét dúsan kárpótolni fogja. —Kimondhatatlanul jól esik lel-
kemnek, hogy a városunkbani hitélet fokonkénti fölvirágozá-
sát bebizonyítandó, ismét egy ily örvendetes tényt közölhet-
tem ft. szerkesztő úrral. De még nagyobb az örömöm, ha 
meggondolom, hogy mily eredménydúsan működik városunk-
ban a nem régen megalakult „Bor.-Sz.-Károly-Társulat." E 
társulat, melynek alapszabályaiból egy példányt ez alkalom-
mal külön küldök ft. szerkesztő urnák, *) működésének kö-
szönhetjük, hogy a föltámadás estéjén a körmenet kellő 
rendben tartatott, hogy már több musiealis miséink voltak, 
hogy rendes énekiskolánk vagyon. Vagyis e társulatnak kö-
szönhetjük nem kis részben azt, hogy katholikusaink megértve 
a kor intő szavát, ki kezdenek bontakozni a vallási tétlenség 
karjaiból, és örömmel sorakoznak azok közé, kiknél „tenni" 
a jelszó, s kik kezükbe a keresztnek annyi győzelemmel 
koszorúzott zászlóját lobogtatják. De, hogy ezen örvendetes 
közleményekből az „omne trinum perfectum" szerént, semmi 
sem hiányozzék, egy oly emberbaráti s bölcs iapintatra mu-

*) Köszönettel fogadjuk , és mások serkentéseül vagy legalább 
örvendetes tudomásul ide igtatjuk : A mai-marosi Boromaei-Szent-Ká-
roly-Társulat alapszabályai : 1. §. Marmaros-Szigeten alakittatik egy-
ház-iskolái egylet ezen czim alatt : ,Marmarosi Boromaei-iSzent-Ká-
roly-Társulat.' — 2. §. Ezen társulat czélja : az egyházhatósági és 
kegyuralmi jogok tiszteletben tartása mellett módokról gondoskodni, 
hogy az isteni-lisztelctnek fénye egyházi zene és rendezett nép-ének ál-
tal emeltessék ; hogy az egyházi körmenetek illő rendben tartassanak 
és a vallási buzgóság emlékei , u. m. keresztek , szobrok és kápolnák 
épségben tartassanak, és hogy végtére vallásosság, erkölcsiség és szor-
galom által kitűnő gymnasiumi, elemi és vasárnapi iskolai tanulók jutal-
makat nyerjenek. — 3. §. Ezen czélok elérésére szolgáland a társulati ta-
goknak szellemi és anyagi tehetségeik fölajánlása, jóltevők megnyerése 
és a társulati tagok által havonkint fizetendő járulék, mely 5 krnál keve-

tató tettet kell még fölemlítenem, melyet érintetlenül hagyni, 
figyelmetlenség és háladatlanság lenne. Ugyanis Szepessy 
Mihály ő méltósága, ki jelenleg nem csak a kincstári főnök-
ség, hanem a marmaros-megyei királyi biztosság kettős ter-
hes hivatalát közmegelégedésre tölti be, azon diszebéd helyett, 
melyet a királyi biztosi szék ünnepélyes elfoglalásakor a be-
vett szokás szerént adnia kellett volna, czélszeriibbnek vélte 
magát ezen szokás alól olyképen fölmenteni, hogy 100 frtot 
a helybeli kórház- , 50 frtot pedig Krisztus koporsójára 
adott. E nemes tett, mely az adakozó bölcs gondolkozás 
módját bizonyítja, s mely mig egyrészről a szenvedő embe-
riség javát elősegiti, másrészről az Isten dicsőségét emeli, 
megérdemli, hogy nyilvános köszönetünk kijelentése mellett 
nyilvánosságra kerüljön. Adjon az ég több ilyen katholikust 
az egyháznak, több ilyen hivatali főnököt az országnak. Ak-
kor, mint katholikusok, elmondhatjuk : 

„Bármit hazudjék ajkatok, 
Az egyház él, Sión ragyog." 

Schönherr Ágoston. 

VARSÓ, febr. 28-án. „Várjuk be az eseményeket," 
igy szólt a szent-atya La Valettehez, ki Francziaországot 
képviselte a szent-széknél; az események nem késtek, dicső-
itik Pius pápát és a kath. egyházat. „Egy nemzet, igy ir 
Montalembert, mely tegnap gyászban, ma tűzben van és vér-
ben, Lengyelország föllázadt. A kétségbeesés seregei(igy ne-
vezik magukat a fölkelők), előléptek, s nem is tűnnek el, 
mielőtt egyenként sirba szállnának, hogy a legyőzöttek Euró -
pának lelkismeretén, mint a legélesebb furdálások rágódjanak. 
Mi történik most, mi fog történni holnap, nem tudjuk, de hogy 
az ügyet megítélhessük, eleget tudunk. A tények világosab-
ban szólnak, mint bármely ajak." A nemes gróf ezen sza-
vaihoz kiki csatlakozni fog, a kinek keble még nemes indu-
latra fogékony. „Vádolják, igy szól a gróf, a lengyel papsá-
got, hogy a forradalmat szitja ; ehhez nincs szükség, hogy 
valaki pap legyen, elég, ha becsület- és igazság-érzete van, a 
lengyel ügynek diadalt fog kivánni. A lengyel nemzet a po-
rosz protestantismus és a muszka hitszakadárság között a 
katholika hitet képviseli, s azon küldetéssel bir, hogy éjszak, 
kelet-nyugot felé a kath. hitet terjeszsze." A romai pápák min-
dég melegen pártolták az elnyomott, a földarabolt lengyel 
nemzetnek ügyét ; hanem ezen nemes nemzet is fényesen 
igazolja a szent-atya tetteit. A jelen fölkelésben az ügyet 
meg kell különböztetni az eszközöktől. Az ügy legszentebb, 
az eszköz kárhozatos, mivel lázadás és forradalom. A len-
gyel nemzet eddig a szent-atya szivébe öntötte az ő fájdal-
mait. A lengyel küldöttség tagjai 1860-ki febr. 11-én mondák 

sebb nem lehet. — 4. Társulati tag lehet minden katholikus , kor- és 
nem-különbség nélkül. - 5. §. A társulat ügyeit vezeti a Szent-László-
Társulat bizottmánya, mely az egyházi zene vezetésével és a körmene-
tek rendezésével alkalmas társulati tagokat megbizand — 6. §. E vé-
gett minden évnegyedben gyűlést tartand a bizottmány, mely alkalom-
mal a szükséges kiadások is utalványoztatnak és egyéb ügyei a társu-
latnak tárgyaltainak. — 7. § Feloszlatása esetében a társulat javadal-
mai a Szent László-Társulatra, — és ha ez is föloszlanék — a szigeti 
romai kath. egyház-pénztárra szállnak át. — Ad Nr. 339. A fönebbi 
alapszabályokat főpásztori hatalmunknál fogva a legnagyobb lelki öröm-
mel hagyjuk helyben és erősítjük meg, szivünk teljéből adván püspöki 
áldásunkat az egész társulatra, melybe magunk is belépünk. — Szat-
márit, február 5-én 1863. M i li á 1 y s. k., szatmári püspök. 
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ő szent-atyának : „Szent-atya ! Lengyelország imádkozik 
Szentségedért, és remél"; s megemlitvén a fölfeszittetett 
Krisztus Jézusnak szenvedéseit, igy végezték beszédjüket: 
„Az Isten győzelmet fog adni az egyháznak, s ebben Len-
gyelország csak saját győzelmét fogja látni." Manu Móricz, a 
,Czas' főszerkesztője, Kozmian testvérek, a poseni ,Przeglad' 
szerkesztői, Wieloglowski, s Lenatorwicz Theophil jeles 
czikkeket irtak a pápai fejedelemség védelmére, mint a füg-
getlenség végső bástyájának föntartására. Kulczicki László 
röpiratot adott ki, ,dorgálta a hazaáruló olaszokat, vallván 
hogy a szenvedés közössége nem fogja a lengyeleket az 
aljasság és a bün közösségére vinni az olaszokkal" Goljan 
pedig irta Krakóból, hogy Lengyelországban , a ki a pápai 
fejedelemség ellen van, a lengyel nemzettől árulónak tekin-
tetik." Ez Garibaldinak lengyel csapatai ellen volt mondva, 
a mely csapatokban kevés lengyel volt , s csak gyülevész 
csoportból alakult, s lengyel nevet vett föl. — Későbben 
1861-kijan. 25-én Jelowieki Sándor a szent-atyánál Len-
gyelországot az egyház leghívebb s legbuzgóbb leányának 
mondá, s melynek fiai Bolgárországban az egyház dicsősé-
gére annyit dolgoznak. Chinában Kleczkowski Mihály, a 
franczia követség titkára ra j ta volt, hogy a cliinaiak ellen a 
hadjárat megindittassék, melynek vivmányai Peking bevé-
tele, a Megváltó keresztjének a templomokon föltétele, a 
kath. hitnek szabad gyakorlata és terjesztése voltak ; Bol-
gárországban pedig a számkivetett lengyelek legtöbbet tet-
tek és tesznek, hogy a bolgárok a kath. egyházhoz visszatérje-
nek. A meghalt Czartoriski Ádám, Zamojski László tábornok, 
Jordán ezredes, ki a török hadseregnél hitének szabad val-
lásával szolgál, sokat tettek a bolgárok megtérésére. Ily 
tényekben kellett buzgólkodni a lengyeleknek, otthon szen-
vedni, imádkozni, remélni, nem pedig forradalomhoz folya-
modni, mely csak nagyobbítja a szenvedést, s indokoltnak 
mutatja az üldözést s az elnyomatást. Az ügynek szentsége 
senkit föl nem hatalmaz, hogy erkölcstelen eszközhez nyúl-
jon. „A férfiúnak mindig meg lesz az ő ideje, csak várni tud-
jon, csak a Gondviselés határozatjai ellen ne ágaskodjék", 
ezt mondá herczeg Broglie Albert febr. 26-án a párisi Aca-
demiában ; ezt mondhatnók mi a szenvedő, elnyomott nemzet-
nek. Várjanak, nemes tartásban tűrjenek, az ő idejük meg-
jön, vétekhez ne folyamodjanak a vétkes nyomás ellen. Le • 
hetlen, hogy az elnyomók mindég diadalmaskodjanak : soha 
nem volt, soha nem lesz, hogy a szentségtörők sorsa mindég 
kedvező legyen ; az Istennek bosszuló karja mikor-akkor 
eléri őket, s annál súlyosabban, minél későbben. Lássák, 
mily erénynyel, mily béketűréssel, az Istenbe vetett, mily bi-
zalommal várakozik IX. Pius ? A setétség órája lehet hosszú, 
de örökös nem lehet; az éjszaka elmúlik, a reggel megérke-
zik, s megjön az isteni igazságnak órája. A vad bűnösök 
elárulták, kifosztották Piust, és Pius tűr, várakozik az isteni 
gondviselés ellen semmit se tesz, imádkozik, az Isten kezé-
ből mindent elfogad. (Vége köv.) 

ROMA, mart. 21-én. Folyó hónap 19-én, sz. József ünne-
pén tartatott a nyilvános consistorium a vaticani nagy terem-
ben, melyben Bizzarri, Pitra, Guidi és Pentini uj bibornokok a 
vörös kalapot kapták. A szent-atyát a bíbornoki testület , az 
érsekek, püspökök, főpapok, romai tanács s más méltóságok, 
melyek a nyilvános consistoriumba meghívatni szoktak, a 

,paramenti' teremben várták. A szent-atya e terembe megér-
kezvén, díszruhát öltött, s a nevezett méltóságok kíséretében, 
sedia gestatorián a királyi udvarba vitetett, hol a szertartás k ez-
detét vette. Miután a bíbornoki testület megtette az engedel-
mességi hódolatot, az uj bibornokok, a szerzetes-rendek romai 
főnökeinek, a bíbornoki testületnek, s a kamarások és a szent 
collegiumnak kezébe letették az esküt, a szerpap-bibornokok-
tól a nagy terembe vezettettek, a trón előtt megálltak, s a 
szent-atya lábait és kezét megcsókolták, a szent-atya, ezután 
a bibornokok ölelését fogadták, mire kitűzött helyükre ve-
zettettek. Innen ismét a szent-atyához közeledve, a bíbor-ka-
lapot átvették. — Ennek végeztével Scaramucci Octávián, 
consistoriumi ügyvéd, másodszor szónokolt a tiszteletreméltó 
Kristina, nápolyi királyné szenttéavattatása ügyében. A 
szónoklat után a bibornoki testület, az u j bibornokok, s a 
szent-atya a díszruha-terembe vonultak, hol a szent-atya 
letevén díszruháit, a bibornoki testület a Sixtina-kápolnába 
ment, sz. Ambrus énekét elzengte, a bibornoki testület de-
cánja pedig a ,super creatos cardinales' imát elmondta ; a 
kimenetkor az u j bibornoki testület öleléseit fogadták. Evvel 
a nyilvános eonsistoriumnak vége le t t , következett a titkos, 
melyben a szent-atya szokás szerént az uj bibornokok ajkait 
lecsukta, s az egyházak czimeit az u j bibornokoknak kitűzte. 
Azonfölül következő egyházi megyékre püspököket nevezett: 
a mexicoi érsekségre Lavastida P e l a g i u s Antalt, ki ed-
dig Tralascában, vagyis Pueblában püspök volt ; mechova-
eani u j érsekségre Mexicoban M u n g u i a Kelement, eddig 
ottani püspököt ; guadalaxarai uj érseki székre E s p i n o s a 
Pétert, ottani püspököt. Eddig Mexicoban volt egy érsekség, 
most van három, a püspökök mind száműzetve levén, nagyobb 
részt Romában vannak, s a szent-atya szándékát a mexicoi 
egyház ujabb és czélszerüebb szervezésében nagylélekkel 
elősegítették. Azért minden akadály nélkül két u j érseki s 
több püspöki szék állíttatott föl, a megyék újra meghatároz-
t a l a k . A püspöki székekre tett canoni kinevezés ez : a tralas-
cai vagyis pueblai püspöki székre C o l i n a Károlyt , átté-
tetve Chiapából ; a zámorai püspöki székre, mely újból állít-
tatik föl, P e n a Antal drusiparai czimzetes püspököt ; a zaca-
tecasira, mely újból állíttatik föl G u e r r a Mátét, eddig 
czimzetes marcopoli-i püspököt; a leonira, szintén újonnan 
fölállitva, S o 11 a n o Józsefet, czimzetes troadi püspököt ; az 
u j quaretaroira G a r a t é Bernárd kanonokot; vera-cruzira, 
mely 1845-ben állíttatott föl , P e r e d ő Ferencz hit tanárt; 
az uj tulancingoira O r m a c h e a János kanonokot; a chiapaira 
G u e v a r a Manó pueblai kanonokot ; az uj chilapai püspöki 
székre S e r r a n o Ambrust, azon városnak plebánusát. — 
Ezután a szent-atya szokás szerént fölnyitotta az u j biborno-
kok ajkai t ; a mexicoi, mechoacani, guadalaxarai érseknek a 
palliumot megadni parancsolta ; az uj bibornokoknak a gyű-
rűt átadta és az egyházi czimeket, Bizzarrinak az irill sz. 
Jeromos áldozári czimet, Pitranak parioni sz. Tamás, Guidinek 
sz. Xistus áldozári czimet, s Pentininek campitelli szűz Mária 
szerpapi czimet. Minek folytán szobáiba vonult, s magányosan 
fogadta az u j bibornokok hódolatját. Azonfölül az uj bibor-
nokokat az egyesületek ülnökeinek nevezte következő rend-
ben : Bizzarrit a püspökök és szerzetesek, a zsinati, a szertar-
tási, s a szerzetesek állapotjárói nevezett egyesületbe ; Pitrát a 
hitterjesztési, a püspöki vizsga, a tanulmányok, s a szerzetesek 
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állapotjárói nevezett egyesületbe ; Guidit a püspöki vizsga, 
az Index, a tanulmányok, s a szerzetesek állapotjáróli ; Pen-
tinit a consistoriumi, a zsinati, a szertertási egyesületbe. A 
velenczei patriarcha Trevisanato- és a bécsi nuntius Lucahoz, 
Caprit, Drago Jánost a sevillai érsekhez apostoli küldőite-
kül tűzte ki, kik az illetőkhez a bibornoki négyszögű kis 
föveget átvigyék. Az uj bibornokok a szokásos fogadtatá-
sokat már megtették, ugy szinte ők maguk a bibornoki egye-
sület decanjánál, az államtitkárnál, s a külföldi követeknél 
és más méltóságoknál látogatást tettek. — Föltűnt, hogy II. 
Ferencz nápolyi király nem volt jelen a consistoriumban, 
melyben Kristina szenttéavattatása elővétetett, a mi családjá-
nak, fiúi szivének legnagyobb dicsősége, s legédesebb vigasz-
talása. A mint a szent-atya a trónra lépett, szemeit a kül-
földi fejedelmek székeire vetette, s nem látván a királyt, Fer-
iisi constantinápolyi patriarchához fordult , s oly hanggal, 
hogy a távolabb állók is meghallották, mondá: menjen se-
besen, és mondja meg nevemben a királynak, hogy szégyen, 
midőn ő nincs itten most." A ,vergogna' szót éles hang-
nyomattal mondta ő szentsége, ugy, hogy a hallgatóság meg-
indult. Feriisi azonnal távozott, s a nápolyi király egy óra 
múlva a consistoriumban volt, mentegetvén magát, hogy 
nem is tudta, miszerént ma consistorium fog tartatni. A király 
főudvarmestere tehát hütelen az urához, ha az ily tárgyakat 
se adja tudtára, s a királynak nagy szüksége volna udvari 
cselédjeit vékony rostára vetni. 

IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." Különös tekintettel 

a magyar sz. korona tartományaira. Irta dr. K ő n e k Sán-
dor, a magyar kir. egyetem jogtanára és a magyar tudo-
mányos akadémia levelező tagja. I. Füzet. k. 8-atrét. 3(38. 
lap. (A második körülbelül hasonterjedelmü füzet külön 
előszóval, tartalomjegyzékkel és részletes tárgymutatóval 
f. é. május hóban fog megjelenni.) 

Örömmel üdvözlik szerzőnek müvét nem egyedül hall-
gatói, tanítványai, kik biztos vezérfonalat, czélszerü kézi-
könyvet nyertek, melyet egyházjogi tanulmányaik alapjául 
bizton tehetnek; hanem mindazok is, kik a tudományok bár-
mely ágának magyar nyelvünköni mivelését szivükön visel-
vén , Udvardynak körülbelül 2 évtized előtt kiadott „Rom 
ker. kath. Egyházjogtana" óta hazai nyelvünkön irt egy-
házjogtant kiadványaink lajstromában hiaban kerestek. 2 év-
tized ugyan csekély időköznek látszik, de ha az egyházjog 
terén azon Írókra tekintünk, kik mint Phillips, Walter már 
ugyan ezelőtt is hírnevet szereztek maguknak munkálataik-
kal, és azóta is ujabb müvekkel gazdagiták az egyházjogi iro-
dalmat, vagy az ezekhez csatlakozókra, kik közül Némethon-
ból csak Schultet, Ginzelt emiitjük, a tudományos mozgal-
mat, a haladást észre kell vennünk, de egyszersmind őszin-
tén örvendenünk , hogy itthonn , egyetlen magyar egyete-
münkön sem hiányzanak férfiak, kik e tudománynak is mai 
színvonalán állanak. Örömünk méltón fokoztatik, midőn e ma-
gyar egyetemünk egyházjogi tanszékein nem azon tanirány 
képviselőit látjuk, mely egész a legutolsó időkig nálunk is 
a tanodában ugy mint az életben általán terjedt volt, melyet 

ugyan nem tudom a „históriai alapokon fejlődött magyar 
egyház nemzeti intézvényeivel rokontermészetünek" állit-
hatni-e? de melyről szerző jól mondja, hogy azon időben nyert 
terjedést, midőn a szabadelvüség egyedül az egyház ellen 
intézett ellenzékbe helyezhetett. 

A fönidézett kath. egyház-jogtanirók , kikre sz. sok-
szor hivatkozik, és kiket legtöbbnyire követni látszik, előre 
is kezességet nyújtottak a követendő irány és szellemre 
nézve, melyről, midőn e lapok olvasóinak nyújtandó rövid 
ismertetésben elismeréssel kell megemlékeznünk egyrészről, 
nyíltan és őszintén akarunk másrészről azon szakaszokra és 
kérdésekre figyelmeztetni, melyek tárgyalásánál határozot-
tabb irányt óhajtottunk volna, vagy a hol szerzővel egyet 
nem érthetünk. Nem kételkedünk, hogy a második, a müvet 
befejező füzet megjelenése után fog találkozni szaktudós, ki 
bővebb, kimeritőbb és egyes tárgyak részleteivel is foglal-
kozó bírálatot fog nyújtani, és ez által a fáradhatatlan szer-
zőnek az egyetemi vagy akadémiai joghallgatók körén kivül 
is számos olvasókat szerezni. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, apr. 21-én. B o n n a z Sándor. csanádi püspök 

ő mlga a temesvári leány-iskola helyiségének nagyobbitásá-
hoz 4000 frttal méltóztatott járulni. 

— A ,P. Lld.' avval mulattatja olvasóit, hogy Capuá-
ban Cosenza bibornok-érsekért n a g y c s ü t ö r t ö k ö n tar-
tatván a gyász-isteni-tisztelet, a ravatal körül levő ajtatosko-
dók észrevették, hogy a halott egyszerre emelni kezdi kezeit, 
e fölött megdöbbenve kiáltozák : csuda ! csuda ! és kezdettek 
kirohanni a templomból ; azonban a katonaság közül néme-
lyeknek eszükbe jutott a mozdulat okát megtudni, és ime ! 
kutatás alkalmával kisült, hogy a ravatal alatt egy ember 
volt elrejtezve, ki a mozgást előidézte. Látván ez fölfedezte-
tését , gyorsan elfutott ! Nemde megható? Jó, hogy még pap 
nem volt a ravatal alatt! — E g y uj Mortara-iigyet is emleget 

— Nagy zajt ütöttek a lapok Pentini uj bibornok zára-
dékával a bibornoki eskü letételének alkalmával ; most Pen-
tini maga hazugságnak nyilvánítja a róla terjesztett hírt. 

— L y o n városának, nov. 7-től szedett 12-ik gyűjte-
ménye ő szentsége részére teszen 2,957,00 frankot. 

— C o l e n s o anglikán püspöknek hirhedt müve ellen 
a keleti utazásairól nevezetes John Forbes irt, és győzelmesen 
megczáfolja azon munkát, melyről maga Ewald is mondja : 
l i a közelebbről megtekintjük, mint jár el a szerző tételeinek 
bebizonyításában, ugy látszik, mintha 100 esztendővel a né-
met illuminatismus korába , vagy az angol deisták, vagy 
még tovább de-Wette idejébe löketnénk vissza. 

— Azon oltárképet, melyrő! a ,Győri K.' után az ,1. T.' 
is közli, hogy Molnár József művész által a r á c z - a l m á s i 
templom részére készül, L a t i n o v i c s Anna ő nsga ren-
delte meg a b o r s o d i templom részére. A kép 9 láb magas, 
aranykerettel együtt kerül 573 frtba. Bizonyára szép áldozat 
a nemeskeblü hölgy részéről az Isten dicsőségére. — Ezen 
helyreigazítást annál jogosabban tehetjük, mivel a megren-
delés általunk történt. 

I g a z í t á s : Legutóbbi számunk első hasábján, a 2-ik 
sor ekkép módositandó, „hogy a nap- és égi testekből 
származó világosságon kivül el kell ismernünk egy eredeti, a 
naptól független világosság lehetségét, mely" stb. 

Kegyes adomány: 
Ö szentségének többen a kolozsvári hivek közül 10 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863 
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TARTALOM : Lelkipásztorkodási tárgyalások. (Vége.) 
— Bécsi levelek. (Folyt) — Egyházi tudósítások. — Iro-

dalom. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
(Adatok a „miveltek" közötti pásztorkodáshoz ) 

(Vége.) 

3) Mi a gyóntató-szék ellátását illeti, a mivelt 
osztály e tekintetben mindenekelőtt és különösen bi-
zonyos megkülönböztető és sajátlagos eljárást köve-
tel, mintha az ő részükre más isteni törvények létez-
nének, mintha az ő bünük kellemesebb illatú volna, 
és mintha Isten különös kegynek vehetné, hogy még 
az ily győnásféle dolgot gyakorlatba is veszik. Itt is 
legfőbb alapul állítjuk föl, hogy az igazság igazság 
maradjon, s A helyet B-t ne mondjunk soha. Hely-
benhagyok én s dicsérek is minden kíméletet, mely-
lyel az állás, hivatal s képzettség iránt viseltetünk, s 
nem elvem, ha madarat akarunk fogni, hogy bottal 
hajigáljuk azt; megengedem, hogy az eszélyességet 
mennyire csak lehetséges kiterjeszszük ; de mindezek 
daczára a halálos bűnöknek a mivelteknél is halálos 
bűnöknek kell maradni, s minden kimély és eszé-
lyesség sem vehet el abból semmit, s minden szelíd-
ség mellett, melylyel a birálatnál eljárunk, a halá-
los bünt bocsánandó bűnnek nem bélyegezhetjük. És 
épen ez utolsó körülmény az, mely az ily egyének 
kihallgatását oly kinosan gyötrővé teszi; azt akar-
nák, hogy mindenütt gyengeségeket, említésre alig 
méltó jelentéktelen hibákat lássunk akkor is, midőn 
a halálos bűnök lelküket majdnem tökéletesen sem-
mivé tették. Különösen egy pont van, melyet közelebb-
ről érinteni gyengédségből sem akarok, melyre nézve 
vajmi ritka a nyi l t , az őszinte vallomás; akarnák 
ugyan lerázni e démont, mely vaskapocsként szorítja 
a szivet, de a nyelv megbénul, az ajk zárva marad, 
mihelyt nyilt, őszinte vallomásra kerülne a dolog. És 
ez még a legjobb eset; mert az ily kényes dolgokat 
többnyire a száraz emberi gyarlóságszemüvegén sze-
retik nézni, melyen keresztül a legdurvább test is, 
jelentéktelen atommá változik, mire nézve önmagát 

és a lelki-atyát is elaltatni óhajtja a bűnös, csakhogy 
attól fölmentessék. Ily esetben természetesen parázs-
tűzön ül a lelki-atya; egyrészről mennyire lehetsé-
ges kimélettel akarjuk metszeni a sebet, hogy a be-
tegnek a gyógyitás első pillanatban kiállhatatlannak 
ne látszassék ; másrészről pedig ott áll az égető szük-
ség, mely kényszerit, hogy fölhagyjunk a takarga-
tással, hanem kimélet nélkül vágjuk vagy égessük 
ki a fenesedő sebeket, hogy a helyett friss és egész-
séges test növekedjék. A testi orvos álrészvétből nem 
lehet ártalmára a betegnek, s épen igy van ez a lelki 
orvosnál is; elvégre is a beteg megköszöni orvosá-
nak, hogy gyermekes szánalom által nem vezérelteié 
magát; épen azért a lelki-atya is egész, habár gya-
korta keserű igazsággal járand el annak tudatában, 
miként ha ezt elhanyagolandja, nem csak a vezeklő 
lelki veszedelméről, hanem saját lelki üdvének örök 
veszélyeztetéséről is van szó. Igaz, hogy ilyféle mi-
velt férfi- és nőknek végre is nehezen esik a legsze-
gényebb, legegyszerűbb falusi lelkipásztor előtt 
térdre esni, s nem épen előkelő s mivelt bűneiket be-
vallani, de hiszen Isten helyettese előtt térdepelnek, 
s minél nehezebben sújtja őket ez, annál nagyobb az 
érdem, ha igaz, töredelmes érzület s bánás kiséri azt. 
Itt a gyónó-székben a hely, hol király és berezegek 
a legszegényebb napszámossal egyenlők lesznek, 
mert a mint Isten előtt nincs személyválogatás, épen 
ugy helyettese előtt sem szabad lenni annak ; s itt 
kell, hogy belássák a világ nagyjai , hogy a katholi-
kus áldozárt e földön méltán és egyedül illeti a ,tisz-
telendő' czim. — Tudom, hogy lesznek, kik azt fog-
ják mondani, hogy ha a mivelt osztálynál e tekintet-
ben is a kiváló, eltérő bánásmódot megtagadjuk, 
előtte a gyónási intézmény könnyen gyűlöletessé vá-
lik. Ha a kiváló bánásmód alatt a vezeklőveli külső 
alaki bánásmódot ér t jük, azt hiszem, az ellen senki-
nek kifogása nem leend; mig ellenben minden ki-
váló, eltérő bánásmód az anyagot, a bünt tekintve, 
elvetendő, miután minden bűnösre nézve csak egy 
isteni törvény létezik, melynek meg- vagy nem-t 
tása fölött kell a gyónó-székben számolnunk. 

32 
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világnak ugy tetszik, ám itélje el a kis bűnöst, s 
a nagy gonosztevőt hagyja szabadon, az az ő dolga, s 
megitéltetése elmaradni nem fog; de ily elvekről egy 
katholikus gyóntató nem tud semmit, s ha valahol 
mégis találkoznék, megitéltetése bizonyára hitha-
gyás- és árulásra hangzanék. 

4) Miután minden embernek meg kell halni, e 
kikerülhetlen sors éri az emberiség mivelt osztályát 
is , és ezek irányában is osztályrésze a lelkipásztor-
nak, hogy ezek beteg- és halálos-ágyánál is teljesítse 
magasztos hivatalát. — A haláltóli félelem természe-
tes, hiszen magok a szentek is féltek attól; de bizo-
nyára természetellenes, hogy a félelmet és rettegést 
egy beteg vagy haldokló előtt a végperczbeni édes-
kés csevegéssel el akarjuk vitázni, vagy más szavak-
kal helyzetét illetőleg megcsaljuk őt, csakhogy neki 
fájdalmat ne szerezzünk. De mit használ e csalódás? 
A halál badarságaitok által nem zavartatik meg, s 
biztos lépésekkel beköszönt, ha órája elközelget. — 
Tanuul hivők föl minden áldozárt, kik egykor vagy 
jelenben is városokban pásztorkodtak, mennyi nehéz-
ségek s czifraságokkal j á r , mig elvégre kegyesen 
megengedtetik, hogy Jézus Krisztus az Oltári-szent-
ségben, szent kegyelme- és malasztjával a töredelem 
s utolsó kenet szentségében, ilyetén úgynevezett elő-
kelő mivelt házba bevitethessék. — Minden mester-
séges fogásokat föl kell használni, mig a pap, kit ren-
desen a háziak hivatnak, az ily beteget először meg-
látogathatja; még a beteg szobájának ajtaja előtt is 
sugdossák fülébe, hogy csak a halálról stb. mindjárt 
ne beszéljen, sőt meg is kérik, hogyámitsaa beteget, 
hogy rosszullétét véletlenül hallotta, meg akarta lá-
togatni s részvétét kinyilatkoztatni, meg több effélé-
ket ; valóban oly szerep, mely mindég ugy tünt fel 
előttem, mint a kényszer-öltöny. — S ha a betegség 
veszélyesb fordulatot vesz, s a szentségekkeli ellátás 
szüksége elközelget, ki irja le a zavart, ki a bizony-
talanságot? ide s tova futkároznak, kétségbeesve 
kérdezik, mint adják tudtára a betegnek e ret-
tenetes leverő hirt. Szeretik, ha eljő a pap, leg-
alább van kitől segélyt, tanácsot kérni; de azért azt 
kivánják, hogy nyiltan, leplezetlenül ne szóljon a be-
teghez, hanem a nélkül, hogy a beteg észre is venné, 
varázsolja lelkébe a kegyelmeket. De ha elközelget 
a veszély percze, s minden pillanat komolyabbá vá-
lik, a pap meghatva a közelgő végpercz fontosságá-
tól, szent hivatása érzetében, az örök élet küszöbén, 
méltóság- és komolysággal távolit el minden ily-
nemű hasztalanságokat, s szeretet- és szelídséggel 
fegyverezve a beteghez lép s közelgő sorsa fölött 

nem hagyja őt tovább kétségbe; intvén őt , hogy ir-
galmas Istenével még e földön végezze be számadá-
sát, hogy az Urban halhasson meg; és legtöbbnyire 
szent elhatározás kel a beteg lelkében s esdve várja a 
perczet, melyben kegyes Jézusával egyesüljön: — 
de im alig hagyja el a lelkipásztor a beteg ágyát 7 a 
rokonok őrültsége újra kezdi játékát, régi vigasztaló 
szavaikkal terhelvén a beteget, hogy még nincs ve-
szély, egészsége helyreállhat stb., eldarabolják a lé-
lek szentesítő állapotát, s a beteg visszaesik csalódá-
saiba, s a visszatérő, a lélek üdvét óhajtó pap meg-
változva találja a kedélyt, s gyakran megesik, hogy 
a pap legnagyobb bánatára, a lélek üdvének vesze-
delmére a boldogtalan ámulat és csalódás végperczig 
tart. Es csak ha ezeket tapasztalja a lelkipásztor, 
érezi mennyi lelki élvet s vigasztaló enyhet ád , ha a 
köznépből egy becsületes keresztény, alig hogy meg-
betegszik, óhajtva óhajtja a lelkipásztort; ha tökéle-
tes odaadással, keresztény nyugalommal megnyug-
szik Isten szent akaratán, ha a halál-, itélet-, sir-s örök-
kévalóságról maga kiván beszélni, ha ő kéri, hogy 
részesülhessen a haldoklók szentségeiben, hogy föl-
fegyverkezve legyen a hit malasztjaival, azután jöj-
jön a halál mikor akar. — És mily szelid, mily ke-
resztényies a hozzátartozók gyásza ott a betegágy-
nál, ott a beteggel imádkoznak fönhangon és csende-
sen, hogy az Ur visszaadja egészségét, vagy ha jobb-
nak látja, boldog és szerencsés kimúlást adni méltóz-
tassék; és ha a Szentség a beteghez vitetik, csatla-
koznak a szomszédok is, elkísérik a papot, imád-
kozva a betegért, s a testvérek ez áhítatos részvéte 
enyhet, vigaszt ád a szenvedőnek, megédesíti a hal-
doklónak végső perczeit. Igy él, igy haí az igaz ke-
resztény, a jó katholikus. 

A mint pedig az úgynevezett mivelt osztály a 
halálos bűnöket az életben, jelentéktelen kicsinysé-
geknek szereti nevezgetni, gyakran még a halál pil-
lanatában is azt cselekszi. Nem mese, de valóság, 
hogy haldokló iíjak és hölgyek a mivelt osztályból 
„szép lelküket" kedveseik karjai közt akarták kile-
helni; ez szinpadon csak megjárja, de az örökkévaló-
ság küszöbén ? Nem akarom, hogy epésnek látszas-
sam, de e könnyelműség, az ilyenek átgondolása 
megremegteti lelkemet. Micsoda vég ez? micsoda 
előkészület, hogy megálljatok Isten ítélőszéke előtt? 
A szent kereszt helyett a halottas-ágyon tán kedves 
emlékedet öleled, s kékülő ajkad az Üdvözítő helyett 
a kedves nevét emlegeti; s hol a katholikus pap, ki 
ily botrányos halálnak szemtanuja volt, s ez utolsó 
halálos bűnt is hallgatag el tudá nézni?! Mondjatok 



a mit akartok, beszéljetek a legtisztább angyali vi-
szonyról s hasonlókról, mikkel e finomított rosszasá-
got palástolni akarjátok, én csak azt kérdem, ezt je-
lenti-e: az Urban meghalni? Rázzátok le a port lá-
baitokról, s hagyjátok el az ilyen házat, hol még a 
sir szélén is alakosdit játszanak, s magát a Fölségest 
is elámitni akarják. — És hadd kiáltson a világ min-
ket elfogultnak és türelmetlennek, hadd róvja meg 
konokságunkat: mi ily istentelenségeket, ily Isten-
neli tréfálkodást megszivelni nem fogunk soha, s 
utolsó szavunk is kétélű kard leend, melyet ha-
sonlólag a eherubhoz, az örök Isten szent Ítéle-
tében lángolva támasztandunk az örökkévalóság ka-
pujához. — De azért leborulva irgalomért imádko-
zunk ! 

-5) Egykor , midőn húsvéti gyónás alkalmakor 
híveimhez az Oltári-szentség méltó vételéről szóltam, 
s fölhívtam, hogy a kath. embernek becsületbeli do-
loggá kell tenni, hogy a templomot gyakran láto-
gassa, s éven által többször is az Ur szent asztalához 
járuljon stb. — e g y jelenvolt tisztviselő, ki évnegye-
denként is alig volt a templomban látható, azt hivé 
nagy bölcseségében, hogy mindezekkel talán ő reá 
akartam czélozni, s ez által őt mintegy megbélye-
gezni; erről természetesen nem gondolkoztam, de 
nem is gondolkozhattam, hiszen nem tudhatám, hogy 
e mivelt ur szándékozott-e a Szentségben részesülni ; 
hiszen, fájdalom, a férfiak között oly sokan vannak, 
kikre intelmem alkalmazható volt, s az a jelenben is. 
Csodálatos! e neme az embereknek bünteti,ha valaki 
előttük első megidézésre pontosan meg nem jelenik; 
de hogy a kath. egyház minden katholikust, ki a he-
tedik évet meghaladta, ha csak valami rendkívüli 
eset nem gátolja, minden ünnep- és vasárnap szent-
mise éspredikáczió hallgatására kötelezi, arra nem ad-
nak semmit, s nem ritka eset, hogy harag és nehez-
telés támad, ha a pap, ki az egyház törvényeinek őre, 
e kötelezettségre általánosságban figyelmezteti. — 
Azt hiszik talán, hogy az egyház fegyelme csak a 
„köznépre" vonatkozik ? igen, ha a népet terhekkel 
és szidásokkal elhalmoznék, az mind jó volna; de ha 
a mivelteknek azt mondjuk, hogy az egyház előtt 
nem állásuk és méltóságuk, hanem hitéletük és vise-
letük szerént van értékük, s kevesebbet érnek, mint 
az utolsó napszámos, ki e részbeni kötelmeit jobban 
teljesiti: akkor kiállhatatlan papok vagyunk, minden 
miveltség és ildomosság nélkül. Szívesen megadom 
én a mivelteknek a templomban az első, legjobb he-
lyeket, — hiszen az ős egyháznak is szokása volt, — 
de akkor követelni is lehet, hogy illedelmes, ajtatos 

viseletük által másoknak is jó példát adjanak, s előt-
tük tündököljenek. A templom nem azon hely, hol 
látni és láttatni lehet; fényüzni és szemlét tartani 
nincs rendelve az isteni-tisztelet, s ha a köznépnél 
megkívánjuk, hogy a templomban ne beszéljen, ne 
nevetgéljen, ne mászkáljon, ne rendetlenkedjék stb., 
nem tudnám, miért volna a mivelt osztály ilyetén il-
letlenségekre följogosítva? — nem csak a köznép-
nek, a mivelteknek is hangoztatja a pap, hangoztatja 
a becsület: „Non licet tibi." 

6) Sokaknak föltűnt már, hogy fönn és alant 
egyiránt, az ötödik és hetedik parancsot tűzzel és 
vassal büntetik, ellenben az Isten hatodik parancsa el-
leni vétkeket igen szelíden, emberileg ítélik meg; és 
e szelídséget a mivelt osztály mihamar és oly szíve-
sen hitczikkévé fogadta, és kivált e nembeni tulaj-
don bűneinek megítélésében vezérfonalul választá. 
Majdnem annyira jutánk, hogy a szegénynek, ha sok 
gyermekkel áldja meg az Ur, ez áldást bűnül rovják 
föl; mig igen engedékenyek s nagylelkűek levének, 
ha a tiszta élet elleni vétekről van szó, kivált a mi-
velt világban. Ismeretségek és viszonyok e körben, 
nem csak bűnül nem tekintetnek, hanem igen mint 
az ügyesség, jó modor, ész és érzemény szerencsés 
eredményeiként mutattatnak föl. És ha a lelkipász-
tor ügyetlen kézzel e gyengéd viszonyokat meg-
érinti, akkor örökre vége a jó véleménynek, hiszen 
az előkelő világ minden ehhezi jogát is kétségbe 
hozza. Ha bármely kath. papnak e szomorú szerep 
jutna, hogy ily dolog fölött ítéletet kell mondania, s 
talan érdektől vezetve Ítéletében ingadoznék , meg-
szívleiésül Izsaiás 5. r. 20. v. ajánljuk. És bármiként 
akarja is a világ szépíteni a bűnöket, a halálos bün 
nem veszti el rossz szagát, ha egészen jó illatú kenő-
csökkel vonjuk is be; s megtámadja, elrothasztja a 
lelket, ha selyem- vagy darócz-ruhában követtetik is 
el. Mig maga az isteni törvényköny v e tekintetben a 
miveltekre nézve kivételt nem határoz, a lelkipásztor 
kétféle ítéletet nem hozhat, kétféle mértéket nem 
tarthat, ha meggondolja: „Mérték és ítélet Isten Íté-
lőszéke elé menend." Szíves örömmel elállanék e szi-
gortól, s mert a világban élek s tanulni szeretek, szí-
vesen megtanulnám, csak valaki megmagyarázná, 
miként egyeztethető meg, hogy a mivelteket halálos 
bűneik élvezetében meghagyjuk a nélkül, hogyezért 
a legnagyobb felelősséget nehezítsük lelkismere-
tünkre? Ismerem ama nyomorult beszédmodort: „a 
mivelt osztálynál nem lehet azt oly szigorúan venni"; 
de ebben nem látok egyebet, mint kész istentelensé-
get, melynek értelme, hogy Isten szent törvényének 
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értéke a mivelt bűnösökre nézve fölfüggesztessék. — 
De elég, ne szóljunk többet. 

Hogy jelen adalékokkal a miveltek előtt a le-
hető legrosszabbul ajánlottam magamat, s ha elolvas-
nák e czikket, valószínűleg azt mondanák, hogy 
ügyetlenségemet, s alkalmatlanságomat arra nézve, 
hogy óhajuk és kívánságuk szerént pásztorkodjam 
fölöttük, túlságosan is bemutattam : magam is belá-
tom ; de hogy belátom, azon csak örvendeni tudok. 
Tisztelettel hajlóm meg a kivételek előtt; s hogy ná-
lunk ilyenek vannak, Isten iránti hálával s örömmel 
valljuk be. — Ha irányt adtam némileg is paptár-
saimnak, kiket sorsuk közéjök vezetett, fáradságom 
gazdagul jutalmazva van. Igazság, störhetlen szilárd-
ság legyen mindég jelszavunk. — Valljon ez az én 
belátásom, vagy az ő akaratuk és vágyuk vezetend-e 
üdvre? majd egykor Isten ítéletéből fog világo-
san kitűnni. T. 

Bécsi levelek. 
(Folytatás.) 

Ha ezek után egy futó pillanatot vetünk korunkra s 
keressük : valljon miben hagyta szellemi életének századokra 
szóló emlékét ? ugy azon leverő feleletet nyerjük : hogy em-
léket még nem állithata magának ; erre ugyanis az örök el-
veken alapuló meggyőződés, vallás- s jognak megszentelt 
érzete, s ezekből fejlődő jellemszilárdság kell; azonban ko-
runk nagy része az erre megkivántató fogékonyságát már 
rég eljátszá. Nem akar egy örök Atyának a szeretet sz. kö-
telékével összefűzött családja lenni ; nem talál ez Atya kere-
sése* s a föltaláltnak dicsőítésében élvezetet. E helyett inkább 
önmagát keresi, saját veszedelmére föl is találja, s hogy ettől 
meg ne fosztassék, anyagi s szellemi tevékenységét alacsony 
önzésébe öszpontositja ; adván ezen szellemi tengődésnek 
igen is szembetűnő kifejezést az anyagi érdekek bódulásig 
űzött hajhászásában. „Dixerunt enim cogitantes apud se non 
recte : exiguum et cum taedio est tempus vitae nostrae , et 
non est refrigerium in fine hominis, et non est qui agnitus 
sit reversus ab inferis — cinis erit cor nostrum, et spiritus 
diffundetur tanquam mollis äer , et transibit vita nostra 
tanquam vestigium nubis — Venite ergo et fruamur bonis, 
quae sunt, et utamur creatura tanquam in juventute et cele-
riter. — Sit autem fortitudo nostra lex justitiae" Sap. II. 1. 
3. 6. 11. Azonban minthogy az emberiség történelmének min-
den lapján két tényezőjére talál a vizsgáló, tudnillik a jó és 
rossz küzdelmére, melyek közül egyiknek sem adatott ez élet-
ben a végleges győzelem , miért is lehetnek időpontok, me-
lyekben majd ez , majd amaz emelkedik túlsúlyra, a nélkül 
azonban, hogy a másik léte vagy annak, ha talán szűkebb 
körre szoritott érvényesitése megsemmisíttethetnék ; ennél-
fogva nem merjük állítani, hogy hithideg, a szellemiek iránt 
kevesbbé fogékony, jellem-szegény korunk épen semmi életet 
sem mutatna a kereszténység terén. Nem, az ellenkezőt aligha 
tudnók egyházunk isteni küldetésével megegyeztetni, melyet 
magas hivatásában — az emberi nem igazság s szeretet ál-
tal Istenével történendő összeköttetésében — a Szentlélek 

éltet s kormányoz. Nem lehet, hogy az isteni mester szavára 
kivetett háló egyet sem találjon, hogy a kegyelem által elő-
készített földbe hullott mag ne fogamzék, s gyümölcsöt ne 
hozzon; mert miként ismernék meg különben az egyház 
alapitójának jegyesével minden századokon át tartandó együt-
letét? Igen, az egyház most is él az emberiség jobb részének 
szivében, most is ad az igazságot szomjúhozó léleknek gon-
dolatot , a boldogság után sóvárgó szívnek szeretetet, s sza-
bad röptét a föld baja által terhelt léleknek eredete örök for-
rásához Ezen, az egyház által a hivek szivébe oltott s általa 
táplált szellemi élet kedves nyilatkozásának tekintjük az Isten 
dicsőségére emelt azon három templomot, mely fölött Bécs 
városa buzgó hivei oly őszintén örvendhetnek ; minthogy mig 
egy részről Isten dicsőségéhez méltó lakhelyet tisztel benne, 
addig más részről csak a legnagyobb örömmel szemlélheti a 
művészeti szellem ily szent czél, s oly fönséges épületek ál-
tal történt megdicsőittetését ; nem is említve azon megszív-
lelendő jelenséget, melynek folytán az eddig kevesebb figye-
gyelemre méltatott góth épitészet iránt élénkebb részvétet 
szemlélhetünk, visszahozandó azon szellemet, mely benne oly 
fönségesen megdicsőité. Ezen épületek : a votiv-,lerchenfeldi 
s a lazarista-temploma. Az első alighogy felényire kész, a 
másik kettő azonban már kedves menhelyül szolgál az élet 
szenvedéseitől nyugtalanitott sziveknek. Nem rég kedves al-
kalmam nyilt két nagy érdemű uri egyén társaságában mind 
az építés alatt levő egyház gipsből készült vázlatát, mind a 
már fölépült templomokat némi figyelemmel megtekinthetni, 
s e szerencse hivott föl jelen levelem írására. Az építés alatt 
levő votiv-templom Miksa herczeg ő fönsége részéről 1853-ki 
mart. 2-án a birodalom összes népeihez intézett fölhivásnak 
köszöni eredetét, melyben ezeket áhítatos adakozásra szólitja 
egy emelendő templom érdemében, mely méltó jeléül szol-
gálna a Mindenható iránt táplált hálás szívnek ama jótéte-
ményért, melylyel ő fölsége drága életét az 1853-ki febr 
18-án ellene intézett merénytől megmenté. Az emelendő épü-
let ügyét ő fölsége egy, a bécsi érsek-, Thun minister- s több 
jeles férfiakból alakult bizottmányra bizá. Erre Ferstel Hen-
rik első jutalomra érdemesített terve elfogadtatván , 1856-ki 
apr. 24-én ő fölsége az olajfákhegyéről hozott kőben letevé 
az Ur e szép házának alapját, a Schotten-kapu átellenében 
levő szabad téren kiszemelt helyen. Az egész uralkodó család, 
számos világi méltóságok s a püspöki értekezlet folytán 
megjelent nagyszámú püspöki kar s tengernyi néptömeg 
emelék ez emlékezetes nap ünnepélyét. Az épület, mint az 
alapvázlatból Ítélhetni, valóban nagyszerű, a császári figye-
lemre egészen méltó, Istennek dicső hajléka leend. Kisebb 
mérvben egészen a kölni dom mintájára lesz emelve. A tem-
plomot hármas hajóju hoszépület, magasba nyúló kettős to-
rony- s koszorú alakban alkalmazott kápolnákkal; továbbá 
kereszthajó egy toronynyal, s a szentély egésziti ki. Legna-
gyobb hossza 47°, magassága 14° 31J2\ A kettős torony ma-
gassága 49°, a közép 351/.i\ — Kár hogy az egésznek aránya 
veszt az által, hogy a középhajó alig három négy öllel hosz-
szabb a szentélynek a keresztépület szélességével együtt vett 
hosszánál. A kemény mészkőből készülő épületen több rend-
ben alkalmazott sugár-tornyok, igen finom faragványok lát-
hatók, melyek mig egy részről a munkások valóban művészi 
ügyességéről tanúskodnak ; más részt a költségekben mutat-
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kozó áldozatkészség minden tekintetben dicsérendő példáját 
tünteti föl. A templom homlokzatát, melyen három ajtó vezet 
az egyház hajóiba, ritka szépségű szobrok ékesitik. Ott lát-
juk a megváltás nagy munkájának főbb ti tkait ; melynek 
megfelelőleg az egyház „Heilands-Kirche" nevet fog viselni. 
Azonkivül a négy evangelista , s a birodalom minden egyes 
országainak védszentjei egy sorban. Vajha minél előbb ró-
hatnánk le hálaadónnkat Isten e diszes hajlékában ! Talán 
öt év múlva. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST , apr. 23-án. Nm. R a n o l d e r János, veszprémi 

püspök ur ő exclja a legközelebb mult években a romai pá-
pák világi fejedelemsége védelmére kibocsátott körleveleinek 
párját legmélyebb hódolata s törhetlen ragaszkodása jeléül ő 
szentségének megküldvén, ő szentsége következő kegyteljes 
levelével méltóztatott ő nagyméltósáo;át megörvendeztetni : 
„Venerabili Fratr i Joanni Episcopo Weszprimiensi, Wesz-
primium. Pius PP. IX. Venerabilis Fráter salutem et Aposto-
licam Benedictionem. Cum plurimis artibus , praesertim vero 
scriptis pravisque doctrinis Catholica veritas , et jura Sedis 
Apostolicae ab impiis hominibus impugnentur, summopere 
expedit excitari studia Pastorum Ecclesiae, ut quisque Gre-
gis Dominici partem sibi concreditam ab errorum contagione 
arcere contendat. Quare libentissime excepimus epistolam 
Tuam, adjectasque literas pastorales, quae novum zeli et re-
ligionis Tuae Nobis exhibuere argumentum. Dum autem ex 
intimo corde pro iis, quae a Te gesta sunt gratulamur, con-
fidimus etiam labores, et conatus Tuos exitum habituros 
optimum, et fructus uberrimos parituros. Demum signum 
praecipuae charitatis Nostrae , Apostolicam Benedictionem, 
quam flagitas, Tibi, Venerabilis F rá t e r , Clero, et íidelibus 
Tuae vigilantiae demandatis peramanter impertimur. Datum 
Romae apud S. Petrum die 14. Mártii 1863. Pontiíicatus No-
stri Anno XVII Pius PP. IX. 

VARSÖ. (Vége.) Montalembert nemes indokot tulaj-
donit a varsói fölkelésnek ; lehet, de a nemes indok se teszi, 
hogy a bün erény legyen. A sok szenvedések után, igy szól a 
nemes gróf, jött az ujonczozás, mely conscriptio helyett pro-
scriptio volt, a mint a pétervári újság is bevallotta ; mivel 
azok vitettek katonának, kiket a csendőrség mint nyugtala-
nokat előre följegyezett. S midőn e szomorú műtétei az éj 
homályában véghezvitetett, a lengyelek szivében volt fájda-
lom, de nem volt bosszú, nem volt forradalmi készület. Ha-
nem, midőn a pétervári újság az ujonczozásról példátlan szem 
telenséggel irta, hogy az ujonczok örömmel mentek a hadse-
reghez, hogy műveltséget nyerjenek : ez a keservek csordul-
t ig telt serlegét kiömlésre hozta. A mit a két éves üldözés, 
deportálás nem tehetet t , azt egy nemtelen scribának tolla 
megtette. Ez szikrát dobott a lőporba. A szenvedések gúnyja 
jobban sértette e nemes nemzetet, semmint a testi szenve-
dés maga ; e nemzet mindent tűrhe t , csak álnok dicséretet 
nem, mely lealjas'tja. Nevezzék rabszolgának ; jól van, ezt 
tűri, s ő maga vallja, hogy az ; de ne mondják róla, hogy rabszol-
gaságának örül, hogy ennek gyalázatját örömmel viseli. — 
Emez indokolás a nemes gróf nagy lelkének bizony itéka; eddig 
azonban, hogyan tört ki a forradalom, miképen készült elő, nem 

tudni. Nincs szándékunk ezeket fejtegetni, miket csak az idő 
fejt meg, ezeket csak történeti tény gyanánt emiitjük ; mi 
csak a romai pápák atyai szeretetéről a lengyel nemzet 
i ránt , s a lengyelek fiúi szeretetéről a szent-szék iránt 
akarunk megemlékezni. A lengyelek IX. Pius pápát igazol-
ják. A czár, midőn mult évben szükségben volt, a szent-atyá-
tól uuntiust kért ; mikor a veszély megszűnt, szavát vissza-
húzta. A lengyelek mult évben, mihelyt megtudták, hogy a 
czár a szent-atyával tanácskozik, azonnal csillapultak. Ezt 
akarta a muszka kormány ; mikor a nuntiusnak kérése által 
megnyerte a lengyelek lecsillapodását, a nuntius elfogadásá-
sának oly föltételeket szabott, melyekről jól tudta, hogy a 
szent-atya el nem fogadhatja. A külhatalmak követei az eu-
rópai nemzetközi jog szerént nem csak személyes biztonság-
gal, hanem exterritoriatióval is birnak, s e miatt leveleik föl 
nem nyittatnak, s leveleket akkor irnak, mikor szükséges-
nek találják, azt irnak, mit kötelességük parancsol ; a muszka 
czár a pápai nuntiusra nézve ezt nem akarta megadni, a mi-
vel Hamburg városának kereskedelmi consula, s minden 
egyes utazó bir ; ő azt akarta, hogy a nuntiushoz küldött le-
velek a kormány által fölnyittathassanak, a nuntius levelei 
pedig a kormány által látamoztattassanak. Ily aljas helyzetre, 
ily nemtelen viszonyokra a szent atya nem akart követet 
küldeni a czár udvarához. A szent-szék aljasságban nem kép-
viseltethetik. Ime most a czár megadja az á rá t Ha ma Pé-
tervárott nuntius volna, a lengyel nemzet javára sokat te-
hetne, egyzersmind a forradalom elmaradt volna, a dolog a 
czár és a szent-atya közötti tárgyalással elvégeztetnék. Mi-
dőn Báthory István IV. Ivánt, a rémületest megverte, s győ-
zelmét tovább folytatandó, az Ural hegyein túlra akarta űzni, 
XIII. Gergelynek egy szava elég volt, hogy Báthory király 
győzelmeinek útját megszakitsa, a moskovai nagyherczegnek 
békét ajándékozzon. Ezen tényre tet t czélzást Kulczyczki 
László nemes iró, midőn mondá: „A lengyel nemzetnek 
kardja mindég engedelmes volt a szent-széknek, hüvelyébe 
tette győztes fegyverét, mint sz. Péter Kristus Jézus szavára." 
— A czár látván, hogy a pápa'lelkismeretén nem diadalmas-
kodhatik, a pápa ellenségeihez fordult, Italiaval szövetkezett. 
Annyit nyert, hogy a lengyel legio, a cunevi lengyel növelde 
föloszlattatott ; hogy Petrucelli a lengyelekre, mivel hü katho-
likusok, átkot mondott ; az Itáliában elismert elv most a czár 
ellen fordul. Italiának királya eldobta magától, sőt üldözte 
a lengyeleket, kiket seregeiben üdvözölt, mivel a hatalmas 
czár ezt kivánta ; Piustól nem nyeri meg soha, hogy a len-
gyeleket elhagyja, elhanyagolja, hogy elnyomattatásukat he-
lyeselje. Ma Pétervárra Pepoli herczeg megy követnek. Pe-
poli királyának árulója, esküjének megszegője megy a 
czárhoz, ki a lengyel forradalom ellen készül. Pepolinak leg-
közelebbi múltja sokra emlékeztetheti a czárt. 

BERLIN, mart. 4-én. Mialatt a szabadelvű s nem-kath. 
ujságlapok gyűlöletes kifakadásokat, s gúnyokat szórnak a 
lelkes tiroli nép ellen, mivel hazájának dicsőségét, tisztán 
kath. hitét, minden törvényes eszközökkel dicsőén védi ; ad-
dig a holsteni katholikusok elnyomattatása ellen szót se 
szólnak ; pedig azon türelmetlenség, melyet Tirolban annyira 
kárhoztatnak, senkinek nem árt, mivel ott egy protestáns 
birtokos család sincs eddig ; a holsteini katholikusok pedig 
századok óta itt birtokolnak, oly törvényes polgárai Hol-
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steinnak, mint a protestánsok, kiktől elnyomatva vannak. — 
Reventlow-Jersbeek grófnak indítványa, hogy az igehirde-
tők fizetése fölebb emeltessék, a törvényhozó testülettől el-
vettetett. Az állam nem akar fizetni, a prot. egyházak bir-
tokai a katholikusok egyházainak birtokai voltak, ezekből 
élnek ma a pásztorok. — Még nem tudjuk, mit fog az ország-
gyűlés felelni az altonni, s a kiéli katholikusok kérvényére, 
kik szabadságot kérnek vallásuk gyakorlatára. Eddig, ha egy 
katholikus házasodni akart, a politikai hatóságtól, s a prot. 
pásztortól kellett engedélyt nyerni ; ugy szinte, ha az Oltári-
szentséget kivánta. A kath. hitnek gyakorlatai a nem-kath. 
pásztor engedélyétől föltételeztetnek, különben a törvény 
szigora lép elő. Ha kath. férfi prot. nőt vesz feleségül, a pol-
gári törvény azt parancsolja, hogy a házasság a prot. pász-
tor előtt köttessék, s a kath. férfi Írásban köteles magát le-
kötni, hogy minden magzatjait feleségének vallásában fogja 
nevelni. Ha a prot. vallásból valaki a kath. hitre tér, hivata-
lát veszti, és a kath. pap, ki annak hitvallomását meri elfo-
gadni, számkivetéssel bűnhődik. Ezen türelmetlenségeket, 
ezen elnyomatásokat hozzák napfényre a szabadelvű lapok, 
nem pedig a tiroli nép törvényes viseletét, melylyel senkit 
nem sért, csak maga kincsét, s ős századok szerencsés hagyo-
mányait védi. — A hamburgi apostoli alhelyettességben sza-
badabban lélekzenek a katholikusok, mivel legalább annyi 
szabadságuk van, mennyi a hitetleneknek s a mormonoknak, 
kik közül 50—60-an mindég találtatnak. Bremerhafenben a 
városi tanács kellő telket ingyen adott egy kath. templom 
épitésére ; Bückeburgban pedig, a lippei herczeg maga ado-
mánynyal járult az épülő kath. templom költségeihez. 

ROMA, mart. 30-án. A szent-atya folyó hó 16-án tar-
tott titkos consistoriumban Lengyelországról ekképen szólt : 
„Lengyelországnak jelen siralmas állapotja azon pápai gon-
doskodásunkat magára vonta, melylyel mindég különösen 
szerettük ezen országot, s hosszú időtől fogva elárvult püs-
pöki székeinek betöltéséről szorgoskodtunk, mivel elárvulása 
mindég fájdalmainknak volt a szülője" ; s miután megnevezte 
volna az uj püspököket, buzdította őket, hogy keressék azt, 
a mi Krisztus Jézusé, s törekedjenek azon, hogy szűnjenek 
meg azon rosszak, melyek a lengyelországi egyházat emész-
tik, s nagylelkű beszédjét az egyetemes békeért mondott 
imával zárta be. Pius Lengyelországért imádkozik ! Silány 
vigasztalás, kiáltana föl egy szabadelvű. Legyen veszteg ; 
„Gyengeségünkben rabok vagyunk, igy ir Rousseau, imádság 
által szabadok leszünk." Az imádság erő a balszerencsében. 
„Kezdtem imádkozni, igy ir Isnard, s jobb, nyugodtabb, s 
szerencsétlenségemnél magasabb lettem." Az imádság az élet 
szelleme, imádkozni annyit tesz, mint megnyugodni, mondá 
sz Ágoston. Mit tesznek Lengyelországért, kik Pius imád-
ságát kevésbe veszik ? Mit tesz érte Palmerston, Russell, s a 
legszabadabb elvű angolok? Megtekintik a lengyelek szenve-
déseit s eltávoznak, sőt ezen szenvedéseket a francziák csá-
szárának megzavarására föl akarják használni, l i a az angol 
államférfiaknak érzékeny szive volna, nem fojtogatnák, ki 
nem éheztetnék a kath. irlandiakat. Mit tesz Lengyelország-
ért a francziák császárja? Saját helyzetét akarja megszilár-
dítani a lengyelek fölkelésével, midőn a forradalomra ka-
csingat egyrészről, s a muszka zsarnoksággal szövetkezik 
másrészről. „Mondja meg a császárnak, hogy bizhatik ben-

nem," ezt mondá a muszka czár Napoléon követjének 1860-
ban, sept. 17-én a varsói találkozáskor. — Mit tesznek Len-
gyelországért Farini, Pasolini, Minghetti ? Parisba kacsin-
gatnak, mint fordulnak ott a viszonyok, s hálát emlegetnek 
a pétervári udvar iránt a kapott elismerésért. Mit tesznek 
Lengyelországért a népgyűlések Londonban, Nápolyban, 
Majlandban ? Csacsognak, orditoznak eredmény nélkül. Mit 
tesz Bonjean, Walewski, Napoléon herczeg? Mindnyájan 
a lengyeleket eszközül használják, miként I. Napoléon tette. 
Lengyelország nem csak háromszor osztatott el, még I. Na-
poléon alatt is az összetépett darabok majd ide, majd oda tétet-
tek, de hogy életre támasztattak volna, arra I. Napoléon nem is 
gondolt. Napoléon herczeg legjobban jelezte a tehetetlenséget 
Lengyelország föltámasztására nézve : „háborút inditsunk ? 
Vannak eszövetségeseink? Mi a mi helyzetünk külföld irányá-
ban? En erről nem tudok semmit, mi mindnyájan bizonytalan-
ságban vagyunk." Fordulnak jobbra, fordulnak balra, akarnak 
háborút, akarnak békét, nem tudják mit kezdjenek, de azért 
mégis valamit tenni akarnak ; s nem-tevéssel tenni valamit, ez 
a segély, melyet Lengyelország Europa hatalmasaitól várhat. 
A vörös herczeg akarna valamit tenni, és hogy valamit tegyen, 
aranyozott csarnokaiba vonul, s ez az egész. Pius nem buz-
ditja a forradalmat, mivel ez csak ártana a lengyeleknek ; 
nem tüzeli a hatalmasokat, mivel ezek tehetetlenek ; ő imád-
kozik Lengyelországért. Fönséges látvány, midőn egy pápa 
imádkozik egy szenvedő nemzetért, imádkozik a világ bol-
dogságaért. S ez nem szójáték, minő elég bőven találtatik a 
külügyérek hivatalos irataiban, hanem valóság, Pius buzgón, 
állhatatosan imádkozik Lengyelországért. Pius imádkozik az 
Istenhez, hogy lágyitsa meg Lengyelország üldözőjének ke-
mény szivét, s emlékezteti a hatalmasokat, hogy fölöttük 
van az örök és az igaz biró, a ki megszámlálja az üldözöt-
tek könyeit. Pius az egek urához fordul, a ki előtt a czár ép 
annyi, mint egy özvegy anya, a ki megölt fiáért Varsónak 
utczáin imádkozik a szűz Mária egy képe előtt. Pius imád-
kozik Lengyelországért, hogy megismerje, miszerént a bűn-
nek rabszolgasága a leggyalázatosabb szolgaság, s hogy 
dobja el magától mindazon segitséget, melyet a bűn nyújtana, 
mivel pillanatnyira segit, s örökre lesújt és sérti az örök igaz-
ságot. A gonoszság diadala mindég rövid. Lengyelországot 
1772-ben az igazság megsértése elosztotta, s adja az Isten, 
hogy ezen elosztást a lengyelek részéről tet t megsértése az 
igazságnak ne helyeselje. Pius imádkozik mindnyájunk nyu-
galmáért. Mazzini összeesküvéseket kovácsol, Pisanelli a 
hires Tanuccinak, II. Józsefnek törvényeit, iratait tanulmá-
nyozza, Peruzzi pénzt szed a nápolyi brigantik ellen, egyik 
leselkedik, másik gyilkot hegyez, kést köszörül, lelket árul, 
lelket vásárol, Pius pedig imádkozik mindnyájunkért. Pius-
nak diplomatiája az imádság, hadserege s minden hatalma. Es 
mivel imádkozik, ellenségei nem tehetnek ellene semmit, 
habár három éven át leselkednek halála s vagyona után. 
Pius imádkozik, imádkozzunk mi vele. 

TURIN, mart. 6-án. Az ellentétek korszakában élünk, 
semmin se szabad csudálkoznunk. Ki hitte volna, hogy Pi-
sanelli minister Italia egységét vallásos szakadással, vagy 
legalább az egyház lerombolásával akarja létrehozni ? Kör-
levelet küldött a tartományi főnökökhez. hogy a becsületes 
papok névsorát küldjék meg neki, hogy őket a nagylelkű ki-
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rály kegyeibe ajánlhassa. . . Lázár rendre. Persze ma a be-
csület nem más mint becstelenség, anyagyilkolás, esküszegés, 
canoni engedetlenség a szent-atya iránt. Becsületes és ju ta -
lomra kitűzött papok azok, kik az anyaszentegyházat káro-
molják, elárulják, a püspököt gúnyolják, vagy pedig a csend-
őrség üldözéseit ellenük izgatják. Ezek jutalmaztatnak. Az 
erény szenved a gonoszok között. Prota, szökött és kicsapott 
dominicanus legújabban Móricz- és Lázár-rendet kapott, mi-
vel a nápolyi papok .fölszabadító gyüldéjének' igen munkás 
tagja, s a szent-atya elleni szitkokban hős volt. A követek 
házában a garibaldianusok kérdést tettek az igazságügyi mi-
niszterhez, hogyan létezhetik Nápolyban papi fölszabaditó-
gyülde, miután az e néven nevezett egyesületek Ricasoli 
alatt mult évi aug. hónapban általában mind föloszlattattak ? 
A miniszter azt válaszolá, hogy Prota becsületes érzelmű 
pap, a ki a papságot a pápa és a püspökök hatalma alól föl-
szabadítani törekszik, ezáltal nagy érdemet szerzett agalan-
tuomo király előtt Mivel ő lelkismeretlen, s a lelkismeretle-
neket maga körül összegyűjtötte, s a szent-atya és a püspö-
kök ellen lelketlenségre és minden botrányokra buzdította, 
ezért jutalmat kapott. A domonkosi szerzetes-rend óvást tet t 
a miniszter szava ellen, mintha Prota becsületes volna, mi-
vel ő a szerzetből vétkes viselete és javithatlansága miatt 
már egy év előtt kidobatott, s minden censurákkal lekötte-
tett. — A lombardi, bresciai és bergamoi papság föliratban 
hálát nyilatkoztatott Pisanelli iránt, mivel a milanói székes-
káptalani kanonokságra a Caccia püspöktől eldobott három 
garibaldista papot a király által kineveztette. A canoni fe-
gyelemhez hü , vagyis a lelkismeretes papság Cacciahoz 
föliratot nyújtott be, melylyel a hitvalló és szenvedő püspö-
köt és káptalani helyettest kitartásra buzditotta. Melyik 
föliratnak legyen nyomatéka ? A milanói megyében van 2500 
pap, a bresciai és bergamoi megyében van 2000 pap ; Pisa-
nellihez küldött fölirat 60 aláirást kapott ; itélje meg kiki. 
mennyit nyomhat 60 pap 3500 pap között ? — Ezen 60 papot 
Pisanelli istenfélő s józan viseletű papságnak nevezte, a 3440 
papról pedig mondá, hogy ezek hazaárulók, mivel lelkisme-
retüket oda dobott konczért eladni nem akarják. — A nápo-
lyi papsággal is igy van a dolog. Pizanelli dicsérte Prota 
kidobott szerzetest, és a ,többi' papságot, mely Protával egy 
húron pendül. — A nápolyi papság nyilvánosan óvást tett 
e rágalom ellen, kimutatva, hogy a nápolyi megyében van 
6000 pap, ezek közül csak öten szegődtek Protához. Mily 
hü, mily szilárd a nápolyi papság, kitűnik abból, hogy a ná -
polyi székes-káptalani tagok már egy év óta nem kapják 
meg jövedelmüket, mivel az intrusus és excommunicatus ki-
rályt a templom küszöbén fogadni nem akarták; kitűnik ab-
ból, hogy a 100 fölszentelt püspökből, a megyéseket és nem-
megyéseket ide értve, 90 tömlöczben és számkivetésben sin-
lik, kitűnik, hogy több mint 2000 pap tömlöczöztetett, ül-
döztetett, — a ,többiek' alatt tehát, kikről Pisanelli emlitést 
tett, hogy Protával egy gyékényen árulnak , C3ak ötöt kell 
érteni. — A spoletoi érsek ellen perkereset van , mivel 
böjti pásztori levelében a hitrontó angol emissáriusok ellen 
merte hiveit inteni. Ez elég indok, hogy az állam üldözze. 
A követek kamarája vasárnaponként és ünnepnapokon ülést 
tart ; ki hitte volna, hogy Petrucelli della Grattina, ki az élő 
Istent a követek házában megtagadta, a vasárnapok meg-

vetése ellen kikeljen s a kamara elnökének az engedelmessé-
get megtagadja vasárnaponként az ülésben megjelenni? 
Csak hogy midőn ezt tette, Proudhonra hivatkozott, ki a va-
sárnapokat társadalmi nyereségnek mondá. Nem csuda, a 
443 követből rendszerént csak 250 van Turinban, ezek közül 
sokszor 100 alig van a kamarában. Ezen száz sokat meg-
szavaz , s ez érvényes az egész félszigeten ; csak néha 
kiáltja el magát valaki a követek közül, hogy nincsenek szük-
séges számban. Igy megy ez nálunk. Ne csudálkozzunk, az 
ellentétek mindennapiak. — Az angol lapok legelsők valának 
a muszka kormány megtámadásában, a föllázadt lengyelek 
védelmében, Palmerston lord a követek füleibe oly nyersen 
szólott a muszka kormányzás erkölcstelenségéről a lengyel 
tartományokban, hogy Herzen sem szólhatott volna durváb-
ban a ,Harang'-ban, most rögtön minden lecsendesült Lon-
donban , ők kiál t ják, hogy a lengyel nemzet igazságtalanul 
szenved, de érette nem tesznek semmit. Honnan e rögtöni 
változás ? — A dán király Alexandra leányának nászajándé-
kot adni akarván, ez alkalommal egy feszületet ajándékozott, 
melyben a Megváltó keresztjéből volt egy részecske, s Canutó 
király ruhájából egy darabocska. A megvetett s képimádás-
nak csúfolt szent ereklyék tisztelete ez az ágostai vallású 
dán király családjában ? Tehát a szent Canuto király selyem 
ruhájából egy kis részecske mégis érdemel annyi tiszteletet, 
hogy egy angol királyné azt nyakán viselje. Gondoljuk, hogy 
a gondos atya, és Palmerston által iiatalnak, kecsesnek, s a 
mi legfőbb, protestánsnak mondott ara is igen jól tudja, hogy 
a tisztelet, mely legközelebb ezen ruhadarabocskát illeti, sz. 
Canutora, Dánia pártfogójának tiszteletére esik, innen pedig 
az Isten dicsőségében végződik. A kath. dogma lassanként 
az emberi sziv természeti jósága által igazoltatik, a gúnyok-
ból kihuzatik , ugy hogy a gúnyok sokasága örök gyalázatul 
azoknak esik a fejére, kik avval a kath. dogmát illették. 

IRODALOM. 
EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." (Folytatás.) 

Szerző a vallás , egyház, kanon és egyházi jog fogal-
mainak helyes megállapitása és az utóbbiak közti látszóla-
gos azonosság melletti különbség földerítése után az egy-
házjogot értelmezi mint foglalatját azon jogszabályoknak, 
melyek az egyháznak mint külsőleg láthatóan működő kö-
zösségnek életét meghatározzák, vagy miután ezen életnyil-
vánulás négyes irányban mutatkozik, mint foglalatját azon 
jogtételeknek, melyek Krisztus egyházának saját hivei és 
más vallásbeliek iránti viszonyait, valamint az egyház tag-
jainak egymásközti és egyéb bitsorsosokkal külső egyházi 
érintkezéseinket szabályozzák , melynek mint tudománynak 
föladata tehát épen e jogtételeket rendszeresen megismer-
tetni és azoknak az egyház életébeni alkalmaztatását köz-
vetiteni 

Szívesen megengedjük, hogy (9. 1.) az egyházjogtan 
„anyagára ugy , mint egész lényegére nézve a jogtudomá-
nyok vidékébe való" és tekintve a szerző által fölhozott in-
dokokat „ k i v á l t k é p e n jogi tanulmánynak tekinthető" ; 
de épen mivel a hittani tudományokkal ugyanazon gyökből 
származik" és „a vallásban leli fő nyugvópontját" a hittudo-
mányok vidékébe i s tartozik. Különben bármint döntetik 
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is el a kérdés, csak I. Incze pápa szerént „ecclesiasticorum 
canonum norma nulli sit ignota sacerdotum." Sz. az egész 
egyházjog anyagát, követve ugyan Waltert rendszerében, de 
a tagozásban némileg eltérve, 6 könyvre osztja következő 
föliratokkal: I. Az egyházjog forrásai; II. Az egyház körüli 
általános alaptételek és annak az állam és más vallásfeleke-
zetek irányábani viszonya ; III. Az egyház szerkezete (a sze-
mélyek- és dolgokról) ; IV. Az egyház kormányzata (a kor-
mányzó személyek és a kormányzás módja) ; V. Az egyházi 
élet igazgatása (a hittanitás, kegyszerek, kegyszerfélék, s 
egyéb a keresztény élet tanúsítására fönlévő közegek) ; végre 
VI. Az egyháznak befolyása az emberiség világi életére, 
névszerint a kanonjog kihatása világi jogintézményekre ; 
mindenütt különös tekintettel hazánk egyházi viszonyaira. 

E rendszer és fölosztás nyomán az első könyv 1-ső sza-
kaszában (22 — 39 1.) a közönséges jog irott forrásairól, a 
szentírásról, zsinati végzésekről, pápai határozmányokról : a 
szent hagyományokról és a természetjogról, a jogszokásról, 
továbbá a külön egyházjog irott és nem irott forrásairól érte-
kezik röviden / de a mü kiadásának legközvetlenebb czélját 
tekintve mégis ugy, ut paucis multa exliibeat. A 2-ik 
szakaszban az egyházjog forrásainak történetéről, és mai 
gyakorlati alkalmazhatóságáról. (— 94 1.) Nem lehet szándé-
kunk a különféle törvénygyűjteményeknek szerző által nyúj-
tott rövid történetét taglalnunk. E részben is az ujabbkori 
egyházjogirók müveiben lelhető, és a legfőbb tekintélyek ál-
tal védett nézetekre akadunk, ugy azonban, hogy az eltérő 
vélemények is a jegyzetekben fölemlittetnek, és a tárgyról 
bővebb ismereteket szomjazó olvasó az illető munkákra utal-
tatik. Legyen szabad e helyen csak az álizidori gyűjteményre 
vonatkozólag valamit megjegyeznünk , és pedig épen a leg-
nyomósabb kérdésre nézve, hogy miféle befolyással volt a 
szóban levő gyűjtemény az összes egyházszervezet idomitá-
sára, valljon általa csakugyan a fönállott egyházszervezet a 
romai szék előnyére, s a püspöki karnak, valamint az állam-
hatalom hátrányaira lényeges módositást tett-e vagy nem? 
Ha e gyűjtemény sem megjelenésekor, sem később egész a 
15-ik századig zajt nem ütött , ha leginkább csak a frankbi-
rodalomban volt elterjedve, ha Németországban és Olaszhon-
ban c s a k n é h á n y példányban volt ismeretes, Spanyol-
honban pedig e g é s z e n i s m e r e t l e n , ugy azt hiszszük 
hogy nem csak az összes anyaszentegyház fegyelmét gyöke-
resen föl nem dúlhatta , hanem az sem engedhető meg, mit 
szerző mond, hogy : annak több századokon át az egyház-
életre volt befolyása, oly jelenségnek, oly ténynek mutat-
kozik a jogtörténelem terén, melyet nem lehet többé akár 
ignorálni, akár végképen elvitázni." Legalább o t t , hol 
csak néhány példányban, vagy egészen ismeretlen volt, 
befolyásra nem juthatott. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, apr. 24-én. O cs. k. ap. Fölsége a bíbornoki mél-

tóságra emelt G u i d i tanár helyébe ismét a domonkosi szer-
zetből nevezte ki P e l e g r i n e t t i atyát a hittan ny. r. 
tanárának a bécsi egyetemnél. 

— A gothai naptár szerént a lengyel királyságnak 
2331 négyszögmérföldü területén van 4,764,446 lakos. A 
varsói tartományban van 1,699,461; Lublinban 952,224; 
Radomban 332.603; Augustowban 628,010; Ploczkban 
552,148. Ezek közt szakadár görög 4856 ; romai katholikus 
3,657,140; egyesült görög 515,967 ; ágostai vallású 274,707; 
református4189; mennonita 1581 ; morva-testvér 1951 ; zsidó 
599,875. 

— A Péterfillérek eddigi összege teszen 30,645,000 
frankot. A pápai sorsjáték jövedelme ebbe nincs számítva.— 
Szeretnők tudni, a pápaellenes kormányok melyike dicse-
kedhetik az önkénytes adakozás ily összegével daczára azon 
dicsőitéseknek, melyeket magukra halmoznak, és daczára 
azon rágalmaknak, melyeket a pápai kormány ellen szórnak. 

— Minthogy legújabb időben igen sokan kértek a sz.-
atyánál kihallgatást, ő szentsége kénytelen volt a tisztelgők 
sokaságát általános audientián fogadni, mely alkalommal a 
ragaszkodás igen szép tanujeleit tapasztalta a szent-atya 
még a nagy számmal tisztelkedő protestánsok részéről is. 

— A bresciai püspök mind azon megyéjebeli papokat, kik 
Passaglia föliratát aláírták, fölszólította, hogy ezen aláírásu-
kat visszavonják, különben V. Pius „Admonet nos" czimü 
bullája értelmében kiközösítéssel fenyegeti őket. 

— Parisban husvétnapján a Notre-Dame-templomban 
4000 férfiú áldozott. 

— B a t h b a n (Angolorsz.) az ott lelkipásztorkodó 3 
benedictinus, szerzetes öltönyében csatlakozott azon menet-
hez, mely a walesi herczeg egybekelésének megünneplésére 
rendeztetett. A polgármester erre különösen meghívta őket. 

— Az „Evangelist" amerikai lap szerint egy anya ek-
kép ir a collegiumban levő fiához : Dr. Mundy, uj lelkészünk, 
igen jó hitszónok. Jelenleg azon különféle fa-nemekről be-
szél, melyek Salamon templomának épitésére használtattak. 
Szavainak szép folyékonysága, hullámzó kézmozdulata és 
gentlemani külseje az egyházat megtöltik hallgatókkal. 0 
bizonyára igen sokat fog használni. — A new-yorki egyházlap 
ehhez a következő megjegyzést teszi : Ezen fabeszédekből 
alkalmasint az asztalosok és ácsok fognak legtöbb hasznot 
húzni. Hogy ily beszédek alkalmával a templom megtelik, 
épen nem csodálandó, mivel a Salamon templomának külön-
féle fanemeiről kétségkívül szivesebben hallják az emberek 
a szónoklatot, mint hogy valódi bűnbánat által önmagukat ké-
pezzék a láthatatlan örök egyház élő köveivé, ha egykor az 
örök Jeruzsálembe be akarnak menni. 

É R T E S Í T É S : Az Esztergomban 1862-ki augusztus végnapjaiban 
összegyülekezet t iskolatársak által kihirdetett h á r o m p á l y a k é r -
d é s r è a határnapig a köve tkező k i l e n c z p á l y a m ű érkezett be: És 
pedig az e l s ő p á l y a k é r d é s r e : , ,A tudomány és szent élet teszi 
a papot boldoggá és tek inté lyessé" n é g y következő jeligék alatt : 1. 
ÎVescitis quod ii , qui in stadio currunt , omnes quidem currunt , sed 
unus accipit bravium I. Cor. 9. 24. — 2. Vive diu , sed v ive Deo : nam 
v ivere mundo Mortis opus , viva est , vivere vita Deo . S. Augustinus. — 
3. Qui fecerit et docuerit, hie magnns vocabitnr in regno coelorum. 
Máté V. 19. — Omnia ad maiorem Dei glóriám. — A m á s o d i k r a : 
, , A z ős katholika egyházat a testvéri szeretet tette erőssé , tekintélyessé 
és hatalmassá, " k e t t ő : Az ős egyház testvéri szeretete arany betűkkel 
ragyog a történet lapjain. — 2. Sola vincit Veritas , sola salvat Charitas. 
— A h a r m a d i k r a végre : „Mely ik iskolamester követi legjobban az 
isteni mestert Jézus Krisztust ?" — h á r o m : 1. Magister ves ter est 
Christus — 2. Omnia ad maiorem Dei glóriám. 3. Jézus a tanitók 
tüköré stb. Kellner Aphoris. — A pályamüvek bírálatra kiadattak. Az 
eredmény annak idején szintén közhírré fog tétetni. — K e l t , Pes ten 
April 15-én. 1863. 

R ó d e r Alajos m. k. cz. kanonok, m. k. egyet, hitszónok. 

P o z s o n y b a : A kiszemelt tárgyak korszerűek ; a többiről 
az eddigi dolgozatok kezeskedvén , azok tiizetesb kidolgozását kérjük. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, április 29-én. 3 3 . I. Félév. 1863. 

TARTALOM : Egyházi szónokok Pesten I. I I — Bé-
csi levelek. (Folyt.) — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Egyházi szónokok Pesten. 
„Columna auteni et firmamentum Ecc l e s iae est E v a n g e l i u m 

et spiritus v i t a e . " Iren 1. 3. c. 11. 

A lipótvárosi bazilikának hazánk fővárosában 
emelkedése vallásos és hazafiúi örömmel tölti be mil-
liók szivét. Az áhitatsziilte áldozatkészség--, valamint 
a Sz.-László-Társulat tetemes segélyzéseiben, a szép 
tettekben nyilvánuló hitélet sokat igérő fejlődésére 
ismerünk ; mint honfiak, pedig készséggel ismerjük 
meg: hogy ez által nagy hézag lesz pótolva, sok 
évek mulívszíásai lesznek helyre hozva; mely állítást 
más müveit országok fővárosainak már régóta pom-
pázó dómjai eléggé igazolnak. — E szerént az euró-
pai polgárisodás szempontjából is hazafiúi örömmel 
üdvözölhetjük fővárosunknak, mely mindnyájunk sa-
játja és büszkesége, remek stylü egyházi épületek-
kel is gyarapodását. — Ennyit bevezetésül az épít-
kezés nagyszerű müvére, melyet az ég áldása, s a hi-
vek vallásossága, hazaszeretete áldozatokkal is tö-
kélyre fog vinni. 

I. 
Az építkezés befejeztével a lelki épülés mun-

kája veszi kezdetét s szakadatlanul folyik Isten di-
csőségére, a lelkek üdvének előmozdítására, hogy az 
emberekből is templomokat alkosson : a Szentlélek 
templomait. A világ Megváltójának verejtéke gyön-
gyöl az első munkán, ő a szögletkő „in quoomnisae-
dificatio constructa ereseit in templum sanctum in 
Domino, in quo et vos coaedificamini in tabernacu-
lum Dei in Spiritu sancto." (Ephes. 2.) A szentély meg-
készülvén, lakást veszen abban a Magasságbeli, hogy 
mintegy újra megjelenve közöttünk, oktasson min-
ket, mint az irás mondja: „Es szentélyt készítsenek 
nekem, és közöttük fogok lakni . . . onnét parancso-
lok és szólok néked." (Mózs. II. k. 8. v.) Igen, a hivő 
szivében viszi a buzgó szándokot Isten házába, de a 
szórakodott elme gyakran feledi az égi kincset sza-

porítani. A művészet remekei hatnak a buzgóság 
gyermekére, de a hatás misége és tartóssága a mü-
érzékek fejlettségének különböző fokától tételeztetik 
föl. Az evangelium hirdetője képezi a leghathatósb 
közeget, mely Isten szavát e földre hozza, mert Isten 
az, ki általa int és oktat bennünket. (Sz. Luk. 10. r.) 
Ha már a hivők lelki épülését főleg az egyházi szó-
noklat eszközli, ennek különösen népesebb helyeken 
fejlesztése- s tökéletesítésére minden követ meg kell 
mozdítani. Mert a népszám tényező az egyházi téren 
is, főleg oly helyeken, melyek az ország miveltségének 
mérfokát képezik, s irányadó szerepre hivatvák, — 
mint ilyenek az egyház anyai gondoskodását külö-
nösen is igénylik. — Erasmus irja Demosthenesről, 
hogy Epiclesnek, ki az ő szónoki buzgalmát hűteni 
akarta, imigyen felelt: „erubescerem optimo jure si 
tantae multitudini consulens, dicerem ex tempore." 
(L. 8. apopht.) A jeles szónok ezen szavait a legki-
sebb község lelkésze is megszívlelheti, s buzgóságá-
nak zsinórmértékéül veheti, ha az ügy és hivatása 
szentségét könyelmüen szem elől nem tévesztette ; 
de a „tantae multitudini" kifejezés mennyivel inkább 
alkalmazható Pest hivő közönségére ! Tekintsük most 
az intensiv erkölcsi súlyt, mely egy nagy város la-
kosságában rejlik, s látni fogjuk: hogy Pest a tan-
intézeteknek mintegy szellemi pályaudvaraival bír-
ván, a különféle jeles pályákra készülő ifjakat magá-
ban foglalja, kik egykor Pestről, mint kiképezteté-
sük gyupontjáról sugarakként fognak kiterjedni 
édes hazánk minden részeire. Ámde ne higyjük, hogy 
a fénykör, mely egy jeles szónok homlokát környezi, 
az ifjúságra varázserőt nem gyakorolna. A minden-
napiság szinvonalán fölül emelkedett tehetség és tu-
domány megragadja keblét, felkölti tudvágyát, s ha 
sikerült figyelmét lebilincselni, s a védvek súlyával 
megnyerni rokonszenvét ; romlatlan szivében egy el-
hintett mag sokat, igen sokat növelhet, mi egész éle-
tére elhatározó lesz, s talán a messze vidéken aggódó 
s áldozó szülőknek reménye, támasza, ki különben a 
csáboknak és ingereknek áldozatul esendett, a le l^ 
tanitó üdvös szavaira nem csak meg vagyon m 
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de azontúl is majdan önálló helyzetében a sz. hit és 
jó erkölcsök tisztelője marad. 

A böjti sz. napok alatt az egyházi szónok a bűn-
bánat töviseit növeli, s azokat a megindult, máskép 
is meghatott keblekben üdvös megtérés eszközlésére 
használja; majd más fényes ünnepélyeken és alkal-
makkor, mely utóbbiak a nagyvárosi élet tengeré-
ből gyakran merülnek föl, uj s hervadhatlan virágo-
kat ültet és ápol a hivő sereg lelkében, mely Izsaiás 
szerént: „az Isten kertje." S a fényes korszak, mely 
a két testvérhaza jeleseit a központban évekig egye-
sitve tartja, nem szolgál-e ösztönül a szép tehetség-
nek ? mert az egy házi szónoklat remekeinek hallga-
tása az igaz miveltség postulatuma, hol arra alka-
lom nem hiányzik, s a két külön mezőn nyiló babé-
rok testvéri frigyben összeölelkeznek. — Ne, ne is-
merjük félre, vagy ne kicsinyeljük a szónoklat ere-
jét, hatalmát; a történelem mint az élet mestere uj-
jal mutatja fontosságát, s már Pyrhus mondá, hogy : 
„birodalmában több várost szerzett Cynea szónokának 
s követének szónoklatával mint saját fegyvereivel." 
(Val. Max. 4.) 

Vessünk most egy futó pillanatot a nagyvárosi 
élvsóvár nép örömkelyhei mellett annak kiáltó lelki 
szükségeire, melyek, hogy ott nagyobb mérvben ta-
láltatnak, mint bárhol másutt, az öngyilkosság sok 
szomorú példái is kétségen kivül helyezik. „Nemde, 
midőn életünk folytában elboritá szivünket a keser-
vek árja, itt (a templomban) találtunk enyhet az ige 
balzsamában? midőn a kétségek hányattatási közt 
elsötétült elménk, itt leltünk vezérsugárt az ige fé-
nyében? midőn bűneink éjszakája mély álomba szen-
derite, itt ébresztett föl az ige harsogása ? midőn a 
csüggesztő nyomor, iszonyú gyalázat s üldöztetés 
vagy a rémes öntudat vihara túlragadott a türelem s 
remény határain, s már egész a kétségbeesésig vitt, 
itt nyujtá visszatartó kezét az ige hatalma, és meg-
bátoritott s vigasztalt?" (Orosz Ádám „Szent szózat 
az Istenháza ügyében") De magának az egyháznak 
legnagyobb érdeke kivánja, főleg napjainkban, hogy 
az evangelium kétélű fegyverét a legszebb elmék 
élével köszörülje ki , mert e fegyverrel szerzi meg a 
papság a kegyelettel párosult népszerűség nymbusát, 
ezzel veri le az előitéletek s hibás felfogások özöntá-
borát, megtompitja a félszeg tudomány vagy tudat-
lanság fáján nőtt, s fájdalom! társasköreinkben igen 
is divó s életmérgező tövisek éles hegyeit, ezzel met-
szi a tagokból az erkölcstelenség senyvesztő rákját. 
S hol lehet, hol kell inkább ügyesen használni e fegy-
vert, mint épen ott, hol a közerkölcsiség legnagyobb 

mértékben veszélyezve van, de másrészről — mert a 
szélsőségek itt is találkoznak — hol a buzgóság s 
áhitat szelleme mint jól elkészült föld az Isten igéje 
magvának sokszoros gyümölcsözést igér? — Az egy-
ház érdekére vonatkozólag örömmel olvastam s föl-
használom egyik ismert jelesünk következő fontos 
szavait: „Az egyház anyagi korunkban s annyi ellen-
ségével szemközt semmi által sem biztosithatja any-
nyira jövőjét, mint ha fényes tehetségek által hatá-
lyos szónoklattal Isten igéjét hirdeti, s oktatja az em-
bereket erkölcsiségre, mérsékletre, türelemre s fele-
baráti szeretetre minden ember iránt" (Trefort Ágos-
ton emlékbeszéd). Az eszmetársulat folytán emlékez-
zünk a dicsőült Albach és Gregő fénykorára, melyben 
az egyház érdeke nem rendszer, de a Gondviselés ut-
ján e tekintetben nagyon is képviselve volt. A re-
megő vágy őket hallhatni, a zsúfolásig megtelt egy-
házak, a feszült figyelem, megindulás és lelki vigasz 
beszédjeik alatt nem bizonyitják-e évtizedek multán 
is, hogy minden osztály szive fenekén őrzi elrabol-
hatlan kincsét: a sz. hit gyöngyét, de melyet az élet-
tenger szinére csak jeles lelki búvárok hozhatnak 
föl, kik már előbb a tudományok és tapasztalás mély 
tengerének aljára szállottak? Pest, tudta méltányolni 
a jeles szónokot, tehát meg is érdemli. 

II. 
A pesti központi szónokok állomásai szeréntem 

az ország összes megyéiből csőd által töltetnének be. 
— Első tekintetre e tétel szokatlansága miatt fel-
tűnő, holott pedig annak alapelve — azösszités fogal-
ma, több intézményekben már régóta el vagyon fo-
gadva. Ily intézet a pesti központi papnövelde, ilyen 
a papnöveldei igazgatók- s egyetemi tanárok állása 
stb. Tehát itt legfölebb az alapfogalomnak egy uj in-
tézményre alkalmazásában, vagy helyesebben, az uj 
intézetnek ez alapelvre fektetésében rejlik az uj. De 
ha a készület és stádiumai a központ fogalmával — 
mint az eredmény mutatja — oly jól egyeznek; 
mért ne lehetne a készültség és kifejlett képzettséget 
a központban hasznosítani is? Sőt kérdem, hol le-
hetne azt eredménydúsabban fölhasználni?! 

Nem tagadhatni ugyan, hogy Pest soha sem, 
legkevesbbé napjainkban szűkölködik jeles egyházi 
férfiakban, kiket hivatalos állásuk a fővároshoz köt, 
kik az egyház és haza diszei lévén, a katholicismus 
érdekeit fényesen képviselik. — De sokan e csillagok 
közül elvégre is saját pályájuk körét futják, s ha 
szinte végelemzésben főtörekvésük : a sz. hit- és er-
kölcsiségnek a szivekben meggyökereztetése; mégis 
az egyházi szónokok föladatát tüzetesen meg nem 



oldhatják. — Pest a tudományok, művészet s keres-
kedelem gyülpontja, a társadalmi- s államélet ténye-
zőinek székhelye, a hitbeli meggyőződés szilárdítá-
sára annyira szükségelt, tudományosan kiképzett hit-
szónokokat a vallásosság rnagasb igényeinek hátrá-
nya nélkül tovább nem nélkülözheti. — Távolról 
sem szándékunk valamit levonni ez által a lelkipász-
torkodás terén is működő egyháziak buzgalmából, 
sőt erősen hiszszük; hogy egyébb teendőik halmaza 
mellett, az ige hirdetésében is megfelelnek hivatá-
suknak, kötelességüknek. *) De épen „az egyéb teen-
dők halmaza" mutatja szükségét annak ; hogy kizá-
rólag az Isten igéje hirdetésére szemeitessenek ki 
aranyajku szónokok, kik bármi feszitett várakozás-
nak is eleget tegyenek. A hittan, szent-irás, Patrolo-
gia, egyházi s világi történelem, lélektani észleletek 
s tapasztalások, az élő nemzedék szellem-üterére he-
lyes tapintás, sokoldalú kor- és ember-isme stb. mind 
oly források, melyekből az egyéb teendők által meg-
szakasztott munka mellett csak hiányosan merít-
hetni, s az egész embert igénybe vevő pályán a más-
nemű foglalkozások sokszor tökéletlen munkára 
kényszerithetik. Biztosított és független anyagi ál-
lás, az önképzésre szükséges eszközökről rendelkez-
hetés, az összes egyházi megyék firmája, ösztön a 
szépre, jóra, nemesre, minőt egy ország papi testüle-
tének méltánylása nyúj t , egy jótékonyan fényes pá-
lya megfutásának reménye s öntudata, ezek alkot-
hatják a Pesten székelő hit-apostolnak gazdagon 
gyümölcsözendő állását. Már Jézus tanitó egyházá-
nak helyes fogalma után tudjuk, hogy minden egy-
házi megye része az Ur szőllőjének, s minden részt 
külön kormányzott munkások müveinek bár, de az 
érdek és czél közössége minden részt egy egészszé ol-
vaszt. Midőn tehát mintegy országos szempontból, s 
ha szabad mondani, vallásos patriotismusból a legje-
lesebb hitszónokok székhelyének Pestet óhajtjuk: a 
választást nem szorítjuk egy megye szük határai kö-
zé, hanem kiterjesztjük az ország öszves megyéire, 
hogy az egész papság erkölcsi járulékával támogat-
ván a nagy vállalatot, a választásban is könyitsük és 
biztosítsuk a czélt. — Mi, kik a hitegység öszvetartó 
kapcsának Romát ismerjük és tiszteljük, a foldgöm-

*) Adja a jó ég , hogy az ige hirdetésében is minden-
kor oly buzgó, oly kitűnő szónokokkal dicsekedhessék a fő-
város, minők most állnak a lelkipásztorkodás élén. IIa láng-
buzgalmuknak, képzettségüknek nem felelne meg az azokat 
megillető siker, olyféle okokban kellene azt keresni, minőket 
a „Lelkipásztorkodási tárgyalások" t. irója legutóbbi czikkei-
ben érintett. S z e r k. 

böt átölelő lánczolatnak két végső gyűrűit isteni kéz 
által ahhoz erősitve lenni látjuk, fölvett tárgyunk 
alaki kérdésében is, örömmel vonunk egy bensőbb 
kis kört illetékes központjával a fővárossal; hogy a 
közös érdek szálaival öszvefüzve minden egyházi me-
gyét, azokat pedig a központtal egyesítsük, hogy igy 
közös teher és vállalkozás szülje a közös hasznot, közös 
dicsőséget! A testvériség kedves kötelékei is szoro-
sabban fűződnek közöttünk, ha az Ur szőllőjének leg-
fontosabb promontóriumára öszvetett erővel választ-
juk a jeles munkást, mert a vallásos lelkesedés- és 
dicsőségnek e sz. hegyről lelobogó lelki öröm-tüzei, 
az öszves egyházra szép fényt fognak vetni, s nemes 
versenyt támasztanak, mely sok egyháziak kiképzé-
sét, sok lelkek üdvét, a katholicismus közös javát 
eredményezi. Ha valamikor most kell egy tömör-
ségre törekednünk s komolyan akarnunk, hogy az 
ekként keletkezendő állás lelki hasznai minél na-
gyobb mérvben s minél messzebb terjedjenek, vagyis 
hazánk minden egyházi megyéire kisugározzanak. 

Én ugy vagyok meggyőződve, hogy, habár szé-
les alapra fektetett, indítványom a katholicismus üd-
vösnek bizonyult irányával tökéletesen egyez. Ele-
mezzük a főbb mozzanatokat. A Szent-István és Szent-
László-Társulat két gránit oszlop, melyeket a kath. 
hitélet ezredéves épületének szilárdítására emeltek és 
fontartanak az áldásos kezek, mintha az igazság" sz. 1 O Ö 
lelkének, a Szentlélek oltalmának lennének kifolyá-
sai. Ki mérheti meg ezek horderejét, — ki láthatja 
be csak a jövő évtizedekre is ezek hatását?! S az ég-
nek földön e testvér-szülöttje nem dobogtatja-e ezrek 
sziveit 'egy czélra, nem fonja e hon katholikusait egy 
koszorúba, mely a helyett hogy vesztene virágaiból, 
havonként, sőt hetenként fris szálakkal gazdagodik! 
— Az oszlopok fölött az önzés lelkét immár leküzdött 
magasztos szeretet diadal-ívet képez; s ez az Oltár-
Egylet, melynek tagjai, még inkább pedig éltető lel-
kei mint nemtői Jézus szegény templomainak, a hit-
élet lámpáját — az evangeliumi okos szüzek példája-
ként — olajjal tartják. — E három leghathatósabb té-
nyező hű képe és záloga ama solidaris egységnek, 
mely a tanítás épségét s a tanitó egyház missióját 
tisztán fölfogja, s az egyház hajóját a jövő szélvészek 
esetére fölszereli. 

Adjunk most lendületet az egyházi szónoklat-
nak, tegyük e czélra mozgásba az összes erőt, s a ko-
szorúba oly szépen illő drága kőről is gondoskodva 
lesz, mely a sz. hit derítő fényével az elmét és szivet 
megvilágítja. — A szónoklati erő kiképzésére leg-
több kellék a magyar papságban találtatik. A keleti 

33* 



— « 2 6 0 I+-— 

költészetü teremtő erő, alkotmányos életben nevelte-
tésünk, az ősök tetteinek emléke csak hatványozzák 
azon szent lelkesedést, melylyel a meggyőződés ér-
veivel fölvértezett, az Istenember és vértanuk sirjai 
fölött álló szónok a szivek és elmékre csodásan hat-
hat. De figyelem és ösztön kivántatik arra, hogy a 
szunnyadó erők ébredjenek, az éberek lehető legna-
gyobb tevékenységet fejtsenek ki; ösztön, minőt egy 
ország papságának méltányló elismerése nyújt az ál-
tal, hogy a központ rostrumain megszokott tisztelni 
lelki athletákat, kik folyvást Achillesekkel (megdönt-
hetlen védvek a szónoklatban) küzdenek. — Egyes 
megyék határai elég szélesek ugyan arra, hogy egy-
pár jeles szónokot Pestre küldhessenek, de szűkeb-
bek semhogy mindig az első tehetséget adják, leg-
kevesbbé kielégítők pedig, ha az ösztönnek az egész 
papságra kiterjesztését czélozzuk. (Yége köv.) 

Bécsi levelek. 
(Folytatás.) 

Bécs városának egyik legszebb temploma a lerchenfel-
deni, mely 1848-ban kezdetett, s 1861-ki sept. 29-én a bécsi 
érsek ő emtja által a császár s több magas személyiségek je-
lenlétében avattatott föl; ez bizant-romai stílben épült. Akár az 
egészben vett mü nagyszerűségét s aránylagos kivitelét, 
akár egyes részleteknek az összes épület szépségét kiegészítő 
tökélyét tekintsük : kétségkivül legméltóbb tárgy minden, az 
egyházélet föltünőbb jelenségei által érdekelt katholikus figyel-
mére. De a mi leginkább föltűnő az építészet e remek müvén, 
az a szó legszorosabb értelmében vett művészi képekben 
történt előállitása a kinyilatkoztatás történelmének. Hogy az 
egyházakban a kinyilatkoztatás történelmének ily alak-
s ily mérvben történt érzekitését méltányolni tudjuk, elég 
lesz az egyház szándékára s az emberi természet ér-
zéki, ugyanazért csupán ily tárgyak által érinthető ré-
szére emlékezni. Fölöttébb tévedne az , ki a kath. egy-
ház szándékát, a képek tiszteletét illetőleg abban vélné 
kifejezhetni, hogy egyedül külső fény- s diszeül szolgáljanak 
Isten házának. Ez igen kevés lenne. Távol a minden művé-
szetnek háborút izenő képírtók durva csoportjától, kik föllá-
zadt kedélyük kárhoztató hangjait többi közt az írás ama 
rosszul értett szavaival is „Deus spiritus est, et qui eum ado-
rant in spiritu, et veritate debent adorare" elnyomni iparkod-
tak ; az egyház annyira okos szeretete — etenim ingeniosa, 
et laboriosa res est amor — a művészet ezen ágát is a mel-
lett, hogy Isten hajléka disze- s fényének emelésére hasz-
nálja": igen alkalmas eszközül választja, miszerént ennek se-
gélyével az Isten szeretetében élő lélek, az érzékiekről, a szel-
lemiekre, e mulandóságból az örökkévalóságba, megpróbálta-
tása, szenvedése s annyiveszélylyel teljes zarándoklása oly 
jól nevezett siralom-völgyéből a béke, öröm s örök boldogság 
gazdagon viruló téreire olykor-olykor magát áttenni el ne 
mulaszsza. Sz. Gergely ide vágó nézetét e szavakban birjuk : 
„Idcirco imagines in templis adhibentur , ut qui litteras ne-
sciunt, saltern in parietibus legant, quod in codicibus non 

valent. Non enim quasi ante divinitatem ante imaginem Chri-
stiani procumbunt ; sed illum adorant, cujus per imagínem 
aut nati aut passi, nunc in throno sedentis recordantur." 
Mert mégis csak van a dologban valami, a ki tapasztalta, 
tudja ; a ki nem tapasztalta, kisérje meg, s tudni fogja, mily 
erő rejlik a sz. képek áhitatos szemlélésében. Igy például 
látva a keresztény lélek egy Leonardo da Vinci ecsete alól 
kikerült Urvacsorája emlékét, lehetetlen, hogy el ne gon-
dolja, —• ha ugyan esze és szive helyén van — valóban 
mégis csak nagy felebaráti szeretetnek kellett a mi Üdvözi-
tőnk szivében élni, ki oly körülmények közt, oly embereknek, 
nem aranyat, nem ezüstöt, de önmagát adja. S ha ezt elgon-
dolja az első tekintetre, a második alkalmával ismétli, s har-
madszor ugyan ezt teszi ; ugy talán marad azon meggondolt 
szeretet melegéből valami az ő szivében is ; minthogy nem 
oly könnyen tagadhatja az meg magát. S talán Tician „Ecce 
homo"-ja is fakaszt a végkép meg nem romlott halandó szi-
vében egy kis részvétet ; s őszinte vágyat a mennyország 
felé ugyan e művésztől a mennybemenő b. Szűz képe. Avagy 
látva Magdolnát Jézus lábainál, később a sz. kereszt vértől 
ázott tövénél ; valljon öntudatlanul is nem szökken-e egy köny 
szive fenekéről szemébe? s valljon nem ohajt-e ő is cseppet 
lelkére azon drága vérből, mely Golgotha boldogemlékü hal-
máról patakként foly a szegény halandók számára ? IIa a lélek 
keresztény, ugy ezt tapasztalni fogja. Különben is szentegy-
házaink aj ta i , nem annyira túlhaladott korunk hitetlenei, 
mint inkább Jézus gyermekei, barátai s testvérei számára áll-
nak nyitva, kik O benne s O bennük lakik. E szándékból, e 
czél végett állitja édes anyánk, az egyház, szemeinkelé a ki-
nyilatkoztatás egyes eseményeinek képét. E nézpontból itélve 
a kérdéses templom festményeit, megmérhetlen becsünek 
tartjuk a kinyilatkoztatás történelmének ily teljes öszhang-
zatos , s valóban művészi ügyességgel sikerült előállítását, 
mely tökélyre, illetékes Ítélők véleménye szerént, a velenczei 
s müncheni képeket is fölülmúlja. A templom előcsarnokában 
azonnal szembetűnik a teremtés nagy munkája hat képben, 
a hetedik nap nyugalmával, mely a főajtó fölött látható, han-
gosan figyelmeztetvén a belépőt azon nyugalom-, könnyeb-
bülés- és békére, melyet az élet fáradalmai s szenvedése után 
Isten e fölszentelt hajlékában találhat. Bejutva az előcsarno-
kon át a templom hajójába, jobbról az egyházi ének, balról az 
egyházi zene megdicsőült pártfogói sz. Gergely s sz Czi-
czelle láthatók, halkan intve a szemlélőt ; miszerént a fölkent 
falak között az imádás, hála és szeretet legédesebben hangzó 
húrjai hallhatók, s csak is egyedül ezek szólalhatnak meg 
itt. Minthogy az ó-szövetség, az ő hármas alakjában, um: 
törvény, papság s látnoki-hivatal, érdem- és értelmet csak 
az által nyer, ha mint az uj-szövetségnek előintézménye, elő-
készitője tekintetik, tehát folytonos viszonyban az igért meg-
váltással, („Umbrarn habens lex futurorum bonorum non ip-
sam imaginem rerum." Heb. X. I. — „Lex praedagogus no-
ster fuit in Christo ut ex íide justificemur." Galat. III. 24. „Fi-
nis legis Christus, ad justitiam omni credenti." Rom. X. 4.) 
ennélfogva a kinyilatkoztatás történelmének képekben szán-
dékolt előállitásában is meg kellett e viszonylatot tartani. 
Miért is a két mellékhajó falain szemléljük a patriarchák s 
prophéták korát, s az ezen előképeknek megfelelő igazságot 
a középhajó falain Megváltónk történelmében. Ezek közül 



—m 2 6 1 

több illetékes Ítélők után kiemelendönek véljük a jeles Blaas-
tól előállitott négy képet, melyeken az Üdvözitő fogantatá-
sát , születése- s kereszteltetését, végre a hegyi beszéd jele-
netét a dolog legtermészetesb valóságában szemlélhetni. A 
szentélyt s a hármas hajót elválasztó kup boltozatán sz. Ferencz 
stigmatisatióját láthatni minden tekintetben művészi kép-
ben Kuppelvisertől, ki Magyarországban is szép hirt szerze már 
magának. A templomot három oltár disziti. A főoltár fölött 
négy oszlopon nyugvó mennyezet van, mely ha kissé maga-
sabbra vitetik, szebb arányban állandott az egészhez. (Folyt, 
következik.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. F ö l s é g e apr. 14-ről kel t legfe lsőbb határozatával dr. 

S c h w e t z János , cs. k. udvari plebánust a , , B . M. V. de Bat ta" cz. 
apátsággal méltóztatott l egkegye lmesebben földisziteni. 

LOVAS-BERÉNY, április 12-én. A „Gyermekbarát" 
következő füzeteit is átlapozgatván, még több, az ifjú nem-
zedék felvilágosítására (!) szánt megjegyzések- és tény-elfer-
ditésekre akadtam. Igy a 7. sz. 106. lapján leirvan czikkiró 
az emberi foglalkozások különböző nemeinek keletkezését, 
„mi csoda, úgymond, ha e különböző foglalkozások már az 
első emberek között bizonyos versenygést, egyenetlenséget, 
s a testvéries viszony lazulását idézték elő ? E súrlódás foko-
zatos fejlődésének gyászos következményét már az első test-
vérpár meghasonlásában látjuk. Kain, a földmives, meg-
irigylé öcscse boldog helyzetét, s Ábelt, a pásztort agyon-
ütötte. Az első gyilkosság fertőztette be a földet !" Már most 
igazodjék el a gyermek ezen, és a bibliai előadás között, 
mely Kain gyilkosságát nem a két testvér foglalkozásainak 
különféleségéből, hanem egészen más okból származtatja ! 
— Folytatólag előadván az emberi-nemnek özönviz általi 
elpusztitatását a föld szinéről, azt nem mint Isten bünteté-
sét rajzolja a megromlott emberiség megfenyitésére, hanem 
mint egészen természetes tüneményt, magyarázza, mert úgy-
mond: „a fiatal emberiség a szenvedélyek izgalmának kétsze-
resen kitéve, talán önmaga pusztitotta volna el magát, ha 
egy borzasztó rázkódás nem temeti el sirjába, melyből aztán 
ifjodottan és megjavultan támadt föl. A képződés fejlemé-
nyében levő földnek egy nagyszerű forradalma, talán a föld-
tengelynek félrebillenése következtében a vizek kicsaptak 
medrükből, s annyira elboriták a földet, hogy az akkor is-
mert legmagasb hegyekig földuzzadva, az elfajult emberi-
séget elsöprék." Megszivlelésül a nagyon fölvilágosodott és 
fölvilágosítani (!) szerető czikkirónak itt az írásnak ezen 
szavait hozzuk emlékezetébe : „Tüz, jégeső, éhség, halál 
mind boszuállásra teremtettek az istentelenek veszedelmére." 
(Sir. 39. 35.) Alkalmazza az ezekből folyó tanulságot, az ál-
tala is oly borzasztónak nevezett fölképződés munkájára, 
mely szerinte a bibliából az ,özönvíz' története alatt ismere-
tes. Ezután Babel tornyának épitését fölemlítvén, „már az 
első mü, úgymond, mit közös erővel szándékoztak létre-
hozni, annyi meghasonlást idézett elő, hogy minden irány-
ban elszéledtek, u j országokat alapítottak, és eredetiségüket 
annyira elvesztették, hogy még a közös nyelvet is elfeledték, 
s igy az emberiség szétágazásának alapját letették." Megha-
sonlottak egymás közt, mert előbb Istennel hasonlottak meg ; 

elszéledtek, mert az őket előbb összetartó egység központ-
ját, Istent elhagyták : a közös nyelvet elfeledték, vagy iga-
zabban : Isten az ő nyelvüket összezavarta, mert a szellemi 
és vallási egység fölbomlása, az őket külsőkép összetartó 
közegnek, a nyelv egységének fölbomlását is szükségképen 
maga után vonta. — A 8. sz. 123. lapján, a hebräusok tör té-
nelmében, Izraelnek Aegyptombóli kiszabadítását rajzolván, 
az aegyptomi felügyelő agyonütése miatt erdőbe (?) mene-
kült Mózsesről állitja, hogy ez ott népe fölszabaditása gondo-
latával foglalkozott; s nagy bölcsen elhallgatván Mózses-
nek csodálatos hivatását, „Istentől, úgymond küldöttnek kép-
zelte magát e czélra," s miután,,sikerült neki a testileg,lelkileg 
elromlott népet vallásos lelkesedésre gyulasztani, s igy a 
szabadság eszméjére előkészíteni : a fölbuzdult nép akaratá-
nak" (csak ennek?) úgymond, „az aegyptusi király sem 
állhatott többé ellent, s Mózses kivítta, hogy népét Aegyp-
tomból kivezethesse. Mózses 600,000 fegyverfogható zsidó 
élén indult ki , s apály idejében szerencsésen keresztül ve-
zette népét a vörös tenger öblén, melybe a zsidókat tett Ígé-
rete ellenére üldöző aegyptusi király, a dagály óráiban sere-
gestül elveszett." Ugy-e kegyes olvasó ! mily egyszerű s ár-
tatlan (?) magyarázása ez, Isten, az ő választott népe érde-
kében mivelt csodái egyik legfényesbikének ? — „Mózses 
sasszemekkel látott a jövőbe, s jobban ismerte szellemileg s 
erkölcsileg elsülyedt nemzetét, mintsem egyelőre más vallást 
hirdetett volna neki, mint olyat, mely fegyelemre, félelemre s vak 
(?) engedelmességre van alapítva." (Tehát czikkiró fölteszi, 
hogy Mózses más vallást is hirdethetett volna ? természetes, 
ha Mózses nem volt Istentől küldve, hanem csak képzelte 
magát küldöttnek : akkor a népének hirdetendő vallások kö-
zött, ezeknek czélszerüsége szerént válogathatott is. Azután 
mi az a vak engedelmesség? én részemről észszerűbb enge-
delmességet nem ismerek annál, melyet a tekintélyek kutfor-
rásának, Istennek tanúsít az okos észszel megáldott halandó.) 
„Egy a zsidónépnek inkább, mint más népeknek kedvező, de 
haragjában engesztelhetlen Isten képét rajzolta le előttök" 
stb. De hogy engesztelhetlen ! csak szigorún büntető, de egy-
szersmind kegyesen jutalmazó Isten volt az, kit Mózses hir-
detett népének, mert különben, ha engesztelhetlen : mire va-
lók lettek volna magának Mózsesnek gyakori könyörgései 
Istenhez, hogy népének kegyelmezzen ? mire valók lettek 
volna az engesztelő áldozatok, melyek épen ezen, a czikkiró 
által engesztelhetlennek káromlott Isten megengesztelésére 
elrendeltettek? — A 10. számban is akadunk holmi épüle-
tes (?) megjegyzésekre a hebraeusok történetének folytatá-
sában. Igy a 154. lapon, miután előadta czikkiró, hogy a 
bíráknak, kiket ő inkább vezéreknek akar neveztetni, leg-
bölcsebbike Sámuel volt, ki a philistäusokat végre megverte, 
s 20 évig korlátlan hatalommal vezette az állam ügyeit, igy 
folytat ja: „A visszaszerzett szabadság uj önbizalmat öntött 
a nemzetbe. Függetlenségére most féltékenyebb lőn, s miután 
önállósága megvédésére a papi uralmat egyrészről gyengé-
nek, másrészről nyomasztónak találta, a kormány gyeplőjét 
világi uralkodó kezébe akarta bizni." (Nem akart a papi ura-
lomnak iménti jellemzése egy kis czélzás lenni egy másik 
papi uralomra ? Különben megjegyezzük, hogy a hebraeu-
sok nem sokára a világi uralmat is elég nyomasztónak talál-
hatták, a mint találták is, önállóságuk pedig a világi uralom 



•»» 2 8 2 «*-

alatt is megbukott, mert hiába, ha csak az Ur nem őrzi a vá-
rost, hasztalan vigyáznak, kik azt őrzik!) „Sámuel engedett 
a nemzet akaratának, s az uralmat átadta Saulnak, a Ben-
jamin nemzetségéből, s azt 1067-ben Kr. e. királyul kente. 
Saul egyszerű férfiúnak látszott, kit Sámuel inkább azért vá-
lasztott, hogy az uralkodást ő folytathassa, (!) de Saul kirá-
lyi méltóságában nem sejtett erélyt kezdett kifejteni, mi 
közte és Samuel között folytonos súrlódásokat idézett elő." 
(Ennek más volt az oka!) Ennek az lett következése, hogy 
Samuel ellenpártot alakított, mely a philistäusok elleni har-
czokból dicséretesen ismert Dávidot választá királyul, kit 
Sámuel meg is koronázott. Ez polgárharczot idézett elő, mit 
a külellenségek u j megtámadásokra használtak föl, a philis-
täusok csatát nyertek, és Saul véget akarván vetni, a nem-
zetet szétválasztó polgárharcznak, önmagát megölte." Kü-
lönös, hogy Sault, kit több rendbeli vétségei miatt az Ur el-
vetett, czikkiró oly nagy pártfogásába veszi, és a történeti 
valósággal ellentétben, öngyilkosságának még holmi nemes 
indokot is tulaj donitana, ha az öngyilkosságnak ilyesmit álta-
lában lehetne tulajdonítani. A csatában megsebesült Saul 
nem akart ellenségei kezébe kerülni, attól tartván, hogy 
ezek azon kivül, hogy megölik, még csúfot is űznek belőle, 
ez, és nem más volt oka öngyilkosságának. — Dávid uralko-
dásának történetéből megemlítvén Absolon föllázadását is, 
erről azt állitja, hogy az atya gyarlóságaiban talál mentsé-
get. En részemről semmiféle törvényes hatalom, annál ke-
vesbbé kettős, úgymint, apai és királyi tekintély elleni föl-
lázadásra, minő Absoloné volt, mentséget találni nem tudok. 
— Ennyi egyelőre megint elég lehet annak megismerésére, 
mily hü (!) kezelője a „Gyermekbarát" a világos történelmi 
tényeknek; mily kegyeletet (!) tanúsít az ó-szövetség legna-
gyobb profétája Mózses iránt, kit az if jú nemzedéknek ugy 
tüntet föl, mint valamely Mohammedet, megfosztva őt az is-
teni küldetés minden jellegétől. De még azt is megismerhetni 
a közlött mutatványokból, hogy általában a zsidó nép törté-
nelmét, melyen pedig a kinyilatkoztatás ténye mint vala-
mely vörös fonál húzódik mindenütt keresztül, minden val-
lásos szinezetből kivetkőztetve, sivár rationalisticus modor-
ban szereti a gyenge ifjúságnak előadni, miszerént elég jó-
kor tanulja meg mesének tartani azt, a mit buzgó vallásta-
nitói és nevelői a zsidó népnek isteni küldetéséről, és az 
ó-szövetségi vallásos intézményeknek, mint megannyi, az új-
szövetségben megvalósult igazságok és tények előképeinek 
fontosságáról mondanak. Minek lehetne az ilyen eljárást más-
nak bélyegezni, mint igazolliatlan lelkismeretlenségnek? 
azért jelen közleményemet is csak azon óhajtással fejezem 
be, melylyel az elsőt: ments meg Isten ilyen gyermekbarát-
tól legalább is minden kath. családot ! P. 

BÉCS. A bécsi ,Volksfreund' f. évi 72-ik számában ezen 
czim alatt „Parität in Schulwesen" egy czikket közöl, mely-
ben először kiemeli különféle nemeit a türelemnek, melyet a 
katholikusok más vallásfelekezetüek iránt tanusitanak, mely 
annyira megyen, hogy ha például, valamely szini előadásból 
nagyobb összeg jön be, egészen természetesnek találtatik, 
hogy abban katholikusok, protestánsok, zsidók egyenlően 
részesittessenek, holott Bécsnek legalább "Js része katholikus, 
és csak az 5-ik részt képezik a más vallásúak. Több ilyesek 
fölemlitése után mondja: „Türelmünklegnagyobb mértékben 

az oktatásügyet tekintve tűnik ki. Majdnem szerencsétlenek-
nek érzik magukat a katholikusok, hogy még tisztán kath 
iskolákat birnak. Ámbár az oktatás nálunk a corcordatum 
előtt szintúgy mint utána oly szellemben vezettetik, mely 
miatt a más vallásúak nem hihetik magukat kizárottaknak, 
mégis átlátjuk, hogy különös prot. iskolák szükségesek. Bécs 
egy prot. reál-iskola épitéséhez aránytalanul nagy összeggel 
járult. Czediknek és 30 társának azon ajánlata, hogy az 
ujonan épitendő középiskolák paritásosok legyenek, igen 
élénken emlékeztet bennünket a fönebb emiitett egyenlő 
elosztásra a katholikusok, protestánsok és zsidók közt A ke-
resztény szeretet ugyan nem ismer reciprocitást; ő gyako-
roltatni akar, habár semmi viszonzásra sem talál is. De a hol 
a keresztény megfontolás megszűnik, ott az esztelenség kez-
dődik, és ennek ellenében szükséges többször utalni, mit tesz-
nek a protestánsok a kath. polgártársaik irányában o t t , hol 
ők hatalmasabbak. Braunschweigban van egy kath. község, 
melyben 115 iskolás-gyermek találkozik. Mig azonban a vá-
rosbeli akatholikusok a legnagyobb tanintézetekkel birnak, 
— melyek nagyobb részt még a katholikusok idejéből valók 
és legújabban is az állam által szereltettek föl, — a kath. 
községnek alig van két kis osztálya, az is a város leg-
piszkosabb részében, hol alig van 80 gyermeknek helye, és ha 
mégis e szük téren 115 mindkét nemű gyermeket kell elhe-
lyezni, természetes, hogy ez csak a rend, tisztaság és erköl-
csiség rovására eszközölhető. A második osztály, melyben je-
lenleg 70 gyermek van, alig elég tér 40-re, az előtt f a -
kamra volt , igen mélyen fekszik és oly alacsony, nedves, 
hogy még télen is nyitva kell lenni az ablakoknak ; nedves 
időben a viz a falakról csurog le, az ajtón és ablakon befoly, 
a könyvek és padok elrothadnak, és már többször abban kel-
lett hagyni a tanitást , minthogy az iskolaterem vizben ál-
lott. A várostanács, mely az összes prot. iskolákról és taní-
tókról gondoskodik, a kath. iskolákról mitsem akar tudni, 
és azokért semmit sem akar tenni. És hogy a braunschweigi 
katholikusok még a reményt is elveszitsék odafolyamodni és 
segélyt kérni, ott, hol ők élnek, adóznak, és mint hü alattva-
lók kitűnnek, hasonló folyamodványra a nagyherczegi állam-
ministerium már több izben ily választ adott : „kath. iskolák 
föntartásához nagyobb áldozattal járulni nem lehet , mint-
hogy a katholikusok is elküldhetik gyermekeiket a prot. 
polgár-iskolákba, mint azt a reformátusok és zsidók is te • 
szik." Mint jár el az iskolaügyre nézve, a példányul fölállit-
tatni szokott Poroszország is, elég adattal szolgálhatunk. A 
berlini kamrában múltkor egy beszéd tartatott , mely megér-
demelte volna, hogy minden oly lap, mely a jog és igazság 
érzetével még bir, azt közölte és terjesztette volna ; azonban 
ellenkezőleg történik, minthogy a kamraértesitvényben egy-
szerűen mellőztetett, és csak a kis berlini kath. heti lap által 
közöltetett; mi is tehát ezen forrást használjuk. — A szónok 
Ziegler ur volt , a katholikusoknak állitólagos értelmiségi 
hiányáról beszélt, és ennek okát nem abban találja, minek azt 
sok mások tulajdonítani szokták, tudnillik a kath. egyház és 
hierarchia butitó rendszerében, hanem azon kiképzett rend-
szerben, mely őket a közönséges mivelődésnek forrásaitól is 
elzárja, és melyet Poroszország kath. alattvalói irányában 
követ. (Vége köv.) Ik. 

BRÜSSEL. Ki hinné, hogy a nagyszerű távirdai lté-
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születnek fölfedezéséhez egy jezsuita tréfás ötlete adott al-
kalmat és fő eszmét ? A brüsseli ,Musée des sciences'-ban 
olvassuk: „Strada atya, olasz születésü, távozó és bánkódó 
barátjához ezeket irta: „tudod mikép lehetsz közlekedésben 
távoli barátoddal? Csinálj egy fatányért, szúrj közepébe egy 
delejtüt , a tányér körére pedig vas-betüket. Érintsd a betű-
ket egy vasvesszővel a közepén álló, de mozogható delejtü 
mindég az érintett betühez fog ugrani , igy tehát betűnként 
gondolataidat kifejezed. Legyen barátodnak is hasonló kész-
lete, a r o k o n s z e n v ereje a delejtüt barátodnál is ép ugy 
fogja mozgatni, miként a te tányérodon mozog. Mikor meg-
szűntél mozgatni a te betűidet, barátod tányérán is a delejtü 
veszteg marad; ezután ő fog válaszolni ezen az uton." Strada 
atya csak tréfát űzött távozó és bánkódó barátjával, gyengé-
den adván tudomására, hogy sziveink a távolban szere-
tetben az Istennél egyesülni fognak, s nincs tehát ok itt a 
földön bánkódni. De Strada atya tréfás ötletét 1617-ből 
Souchu de Renneford 1689-ben fölkarolta, mondván, hogy 
ily módon legfölebb egyik szobából a másikba lehetne közle-
kedni. Guyot , 1769-ben mütani készletet csinált e tréfára, 
de már komolyabb szándékkal. A készlet vasdrótot, és delejes 
vasat mozdító és vivő szerül alkalmazva mutatott. 1746-ban 
Lemonnier föltalálta a villanyosságot, elkészült a volta-szobor, 
meg volt a szünetlen folyó villanyosság, az alkalmazása a 
táviratozásra alkalmaztathatott. Ki hitte volna, hogy egy 
olasz szerzetesnek ötlete a tudósok által komolyan fog vé-
tetni, s belőle oly intézet, mint a távirda, kikerülni? Strada 
atyának érdeme ebben ugyan nincs, de a távirdai intézvény-
nek történetében mindég ott lesz 

TURIN, mart. 12-én. Böjt első vasárnapján a forra-
dalmi csoport gúnyt akarván űzni a vallásból, nem csak 
folytatta a farsangi bohóczságokat, hanem a szent-atyát, 
kormányának féríiait és a francziák császárját jelmező öl-
tözékben a püspöki lak előtt félóráig ujongatott, szitkozódott, 
s leírhatatlan aljasságokat vitt véghez a csendőrség szeme-
láttára Az igazságiigyér üldöző köriratokat meneszt a jám-
bor püspökök és papok ellen, a vallásosságnak, s egyházi 
fegyelemnek tényeit tömlöczczel büntettetni parancsolja, de 
hogy legalább emberségi szeméremből ily aljasságoknak vé-
get vetne, — azt nem teszi. A francziák császárja, mivel 
közép uton megállt, nem akarván a forradalommal végletig 
menni, sokkal gyűlöletesebb ma, mint valaha volt. A toll 
nem meri az elnevezéseket leirni, melyekkel magas szemé-
lyét illetik. S ki csudálkoznék rajta, midőn a forradalmárok 
vezére G—i meri őt nyilvánosan usurpátornak nevezni, ha 
a többi forradalmárok ezen gyűlöletet aljasabb szavakban 
kiöntik? A pápa nincs jobban gyűlölve, sőt mondhatnánk ke-
vesbbé. mint a francziák császárja a forradalmi csoport előtt. 
„Nizza, egy zsarnoktól eltiporva , mindég eszemben van, igy 
szól a mart. 3-i kiáltvány. Nem nyugszunk meg addig, nem le-
szünk békében, mig Nizza a bitorlónak kezeiből, ki visszatart 
minket Romától, ki a pápai torz zsarnokságot föntartja, föl 
nem szabadul." — A franczia lapok a császár ellen szórt gú-
nyokról hallgatni fognak, de nem voltak veszteg a modenai 
jó katholikusok a pápa és a kath. egyházi fegyelem ily bot-
rányos profanatióján, mivel hűségüket, tiszteletüket 4733 
lira Péterfillérben rögtön nyilvánították, hogy a botrányt 
a jámborság azonnal egyensúlyozza, s ezen szép buzgóságot 

jeles latin kőirályu szózattal küldék a szent-atyának : „Ad 
nefaria expianda — die festő sacrisque violatis — Muti-
nenses quorum nomina infra s. s — hanc pecuniam pro Pio 
IX P. M. — in unum contulimus." — Passaglia Károly pénz 
után vágyódik, a 20.000 lira évenként még kevés neki. Most 
titkos társulatot alapit és szervez, melynek tagjai okosság-
ból (? !) (nehogy a pénz kezelésben ellenőr legyen) nem fog-
nak közzé tétetni, de a ki a társulatba, melynek czélja az 
alsó papság jogait védeni, (a százados canonok ellen) akar 
belépni, a fölvételkor 2 lirát, s folyó évi mart. 1-ső napjától 
számitva minden hónapra egy lirát fizet, bár mikor lépne a 
társulatba. A fölvételhez egy föltétel van csatolva, . . . teljes 
átengedés, tökéletes engedelmesség a társulat igazgatósága 
iránt ; s a fölvett pénzről az igazgatóság csak magának szá-
mol. Passaglia egykoron Jezus-társasági tag, ős elődjét, ki szin-
te Jézus társaságához tartozott, követi, a kiről irva van : lo-
culos habebat, et ea quae mittebantur, portabat Különös, 
hogy a szervezési főpontok között van egy : „teljes enge-
delmesség az egyházi fegyelem s a hitvallási szöveghez." E 
mellett tehát Passaglia maga nem lehet az általa alakítandó 
egyletnek tagja, mivel néhány évek előtt ő a pápai fejede-
lemségről ezeket ir ta: „a kath. hittan, a politikai eszélyes-
seg, az egyetemes megegyezés a fejedelemséget akarja," ]) 
ma pedig a kath. hittannak, az egyházi fegyelemmel, az 
öszhangzó Ítélet ellen a fejedelemség szükségességét tagadja. 
Vagy talán vissza megy az első véleményére, melytől 30 
ezüst pénzért elpártolt? De akkor minek titkos társula t? 
A titkos társulatokat XII. Kelemen, XIV. Benedek, VII. Pius, 
XII. Leo pápák kárhoztatták ; ha jót forral, minek titkolód-
zik , minek von lekötött lelkére még más egyházi lekötéseket 
i s? Nem teszi közzé a tagok neveit, mivel a püspökök canon-
szerüleg lépnének föl a tagok ellen, az olasz püspökök, káp-
talani általános, vagy püspöki helyettesek pedig félni nem 
tudnak, ők a suspensiót, az interdictumot a lelketlen pap fö-
lött kimondják, legyen bár tömlöcz, vagy számkivetés előt-
tük e miatt. Azonban a püspök ezt nem teheti, hacsak az ős 
canon ezen büntetést nem parancsolja. Passaglia tehát a ca-
nonok ellen toborz lelketleneket, hogy a gonoszságban egy-
mást vigasztalva szivüket keményítsék a megtérésre sürgető 
isteni malaszt ellen. — De ha titokban maradnak a tagok 
nevei; valljon az excomunicatio latae sententiae nem éri el a 
gonoszt ? Az angol lapok nagy diadallal hirdetik a londoni bi-
bliatársulatok gyűlésein, hogy Italiában a kormány az angli-
kán protestantismusnak igen kedvez, s hogy Passaglia és 
társai a prot. Jiittéritési ügynek megbecsülhetetlen szolgála-
tot tesznek. Igaz, ,megbecsülhetetlen' a szolgálat, mivel a 
mely viseletet az erkölcsi törvény kárhoztat, azt becsülni 
nem lehet. — Az egyház ellen föllázadt düh annyira megy, 
hogy Nápolyban mind befogatnak a kik nem böjtölnek, mi-
vel oly dispensatióval élnek, melyhez nem adatott királyi 
,exequatur.' 

IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." (Folytatás.) 

Walter szigorú bírálat után azon eredményre jutott, 
hogy mi ál-Izidor hamis leveleiben találtatik semmi olyast 

' ) II Ponle f i ce fid il Principe , p. 10, 12. 
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nem tartalmaz, mi a 9-ik század fegyelmétől eltérne, és 
hogy mi bennök u j , soha gyakorlativá nem vált. Szerző is 
elismeri, hogy számos tudóstól bebizonyítva lőn, hogy 
minden, mi e gyűjteményben bár koholt alakban foglal-
tatik , részént már a régiebb hiteles forrásokban lelhető, 
részént az egyház alapszerkezetéből természetszerűleg kö-
vetkeztethető. Helyesen mondja a protestáns Luden: ,,Sie 
— e gyűjtemény — ist mehr ein Zeugnisz ü b e r ihre 
Zeit, und a u s ihrer Zeit heraus, als ein Machwerk f ü r diese 
Zeit, und in dieselbe h i e n e i n. Sie ist wegen ihrer A b s i c h t 
und wegen ihrer F o l g e n viel zu h o c h gestellt worden. 
— Denkt mann die Sammlung des falschen Isidor aus der 
Geschichte hinaus, so wird man gestehen, das man nicht 
sieht, wie es im Verlaufe der Zeit anders geworden sein 
könnte." — Ugyan e szakasz végén sz. röviden értekezik 
a magy. kath. egyház különjoga-, az evangelika egyház 
jogforrásairól általán s jelesen hazánkban. 

A második könyvben, 1. szakaszban: az anyaszentegy-
ház alapitása , lénye és főismervei ; az egyházhatalom alapja 
s terjedelme ; Péter főnöksége ; az apostolság ; Péter utódja ; 
az apostolság jogutódja a püspökség ; az egyháznak monar-
chiái alkatidoma ; az egyház hierarchiai szerkezete ; az egy-
háztársulat 2 rende (111. lap.) tárgyaltatnak; továbbá a ke-
leti egyház alakulása és alapszervezete ; végre az evangéli-
kus egyház keletkezése, lénye és a katholika egyháztól való 
megkülönbözése." E tárgynál szükségkép meg kell állapod-
nunk, mert a 41-iki §-ust (117—121.) olvasva szerzőnek, kit 
buzgó katholikusnak ismerünk , ki habár tekintettel van ké-
zikönyvében a hazánkban bevett vallásokra, melyeket köve-
tők hallgatói sorában is vannak, mégis kath. egyházjogot 
akart irni, és mint fönebb emiitők, itt is a legtisztább forrá-
sokból mérité anyagát; egész őszinteséggel meg kell val-
lanunk, hogy benne — többet nem mondván — legalább ha-
tározatlanságot látunk. Ha az igazság nyilt, leplezetlen meg-
vallása kötelessége mindannyiunknak, a tanáré kétszeres ta-
nítványai irányában ex titulo generali et speciali. „Hogy 
melyik egyház tartá meg hivebben az Üdvözítő- s apostolok-
tól nyert és a kereszténység őskorában már érvényre jutott 
szerkezetét, és valljon Krisztus egyházának eredeti typusa a 
katholika vagy az evangelika egyházban inkább föllelhető, 
ezt tüzetesen megvizsgálni, b á r m e n n y i r e m é g k a n o n -
j o g i l a g v é v e i s s z ü k s é g e s , miután csak igy nyerhető 
meg az alap, melyre maga az egyházjogi alkotmány lera-
kandó, m é g s e m t a r t j u k f e l a d a t u n k n a k , azért itt 
(a következőkben) egyedül tárgyilagosan azon felfogási kü-
lönbségeket föl fogjuk tüntetni, melyek a két egyház közt 
fönforognak, ezen tárgyilagos előadásból magából eléggé vi-
lágosan szembe szökhetvén, hogy melyik közülök Krisztus 
urunk által az apostolságban alapitottal m a g a s a b b mé rv-
b e n azonos." Igy ir sz. az idézett helyen. Elég e passust ki-
irni arra, hogy vádunk igazolva legyen. Ha az idézett sorok-
ban érintett kérdést kanonjogilag is szükséges t ü z e t e s e n 
megvizsgálni, mért nem tart ja azt szerző föladatának? — 
„A magasabb mérvben azonosság" is nagyon kétes kifejezés. 
A §. következő soraiban található „tárgyilagosan föltünte-

tett f ö l f o g á s i k ü l ö n b s é g e k " nézetünk szerént koránt-
sem fogják eléggé világosan szembeszöktetni > hogy melyik 
közülök Krisztus urunk által az apostolságban alapitott egy-
házzal (magasabb mérvben!) azonos, — ha csak a szerző 
mint tanár által részletesben nyújtott magyarázat határozot-
tan el nem dönti a kérdést az egyik vagy másik részre. Hisz-
szük, hogy a mü következő kiadásaiban az emiitett § határo-
zottabban fog szerkesztetni. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST , apr. 28-án. O szentsége a Szent-László-Társu-

latot apostoli irattal örvendeztette meg, melyben az egyház 
szellemi kincstárából búcsút engedélyez a tagoknak. 

— Egerben a japaui vértanuk emlékünnepélye nagy 
pompával tartatott meg, a kegyelmes érsek-atya személyes 
vezetésemellett. Az ünnep emelésére L o j k ó Mihály, és 
S e b ő k László tanárok igen sikerült népszerű versekbefog-
lalták a vértanuk történetét. A tiszta jövedelem ő szentsé-
gének és egy, még eddig ki nem jelölt, egri és gyöngyösi 
intézetnek van szánva. — Igy szeretnők képviselve látni az 
egyházi költeményt a ponyva-irodalomban ! 

— Ugy látszik, a liberálisok ki fognak békülni Wielo-
polszkyval, minthogy ez már indítványba hozá a kath. kolos-
torok eltörlését ! 

— Mint Belgiumban , ugy Parisban is keletkezik már 
a szabadgondolkozók oly társulata, mely czéljául tűzi ki a 
betegágynál és a temetéseknél az egyházi vigasztalás és szol-
gálat mellőzését. Ezen társulat két franknyi évi dij befizetése 
mellett biztosit mindenkit betegség esetében ellátni a szük-
séges orvosi segítséggel és gyógyszerekkel, de azon föltétel 
alatt, hogy az igy segélyzett, betegségében papot nem hivat 
magához, sőt temetésétől is eltiltja. Természetes, hogy ezen 
társulat a keresztség- és házasságnál is meg akarja szün-
tetni az egyház közbejöttét. Mondják, hogy kivált a munká-
sok osztályánál igen nagy viszhangra talál az eszme. 

(GYÁSZHÍR.) Egy igen becses, mindenki által tisz-
telt, kormányzói ritka tulajdonokkal ékes, a hazára, egy-
házra és ferencziek rendjére nézve érdemkoszoruzott élet 
elhunytát kell legmélyebb fájdalommal jelentenünk, t. i. ft. 
G o l e s s é n y Pantaleo, a szűz Máriáról czimzett ferencziek 
négyszer megválasztott provinciálisa, az egész rend genera • 
lis ex-definitora, arany-misés áldozára, I. Ferencz József je-
les-rend lovagja, korábbi években a bölcsészet és hittan ta-
nára, a rendtartomány volt titoknoka, tanácsnoka és őre, 
tisztes életének 78-dik évében, april 23-dikára forduló éje-
len, hosszas gyengélkedés után, — melynek daczára még ha-
lála előtti vasárnapon is (april 19.) szent-misét ajtatosan 
szolgált, a rendnek s számos tisztelőinek igazi fájdalmára el-
hunyt Nagy-Szombatban. Rendtársai méltó fájdalma őrködni 
fog sirja fölött. Nyugodjék szent békében! (Beküldetett.) 

J e l e n t é s a j a p á n i v é r t a n u k e m l é k ü n n e p é r ő l . 
P e s t , april 23-án. Pápa ő s zen t sége azon rendeleténél f o g v a , 

hogy a mult 1862. évi pünkösdnapján szentek lajstromába iktatott 2 3 
japáni vértanú e m l é k e e g y év lefo lyása alatt a ferenczrendiek minden 
templomában, ki te lhető egyház i diszszel , három egymásutáni napon, 
megünnepel tessék : e becses lapok hasábjain is tudtul adatik a b u z g ó 
h íveknek , miszerént az ajtatosság a szűz Máriáról czimzett f erencz iek-
nél mindenütt május 3 - , 4 - és 5 - én , a pesti zárdatemplomban pedig fon-
tos okoknál fogva az emiitett napok nyolczadja a l a t t , úgymint : május 
8 - , 9- és 10-én fog megtartatni. A lelki buzgóság s a s zen t vértanuk 
iránti t i szte let emelésére azok életirása m a g y a r , német és tót n y e l v e n , 
valamint keresz tre fesz i t te tés i ike t ábrázoló képek is részmetszetben 
megje lentek . (Beküldetett .J 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle. I. — Bécsi levelek. (Vége.) 
— Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Nem mi teszszük nyomorultakká az igazság 
megkövesült ellenségeit; mi őket az igazságnak meg-
nyerni, ennek fényköntösébe akarjuk ölteni; de ők 
szeretik nyomoruságaikat, azért vonszolják az élet 
közpiaczára gyalázatjaikat. A törvényhozó házak kö-
zel bezáratnak, a conspiratio tervei is megalapittattak ; 
az emberi erő vetélkedni akar a természet fejtő ere-
jével tettekben, merényekben, — áldásra — ron-
tásra. Igy törik meg a gonoszság; igy arat diadalt 
az igazság, — készüljünk. 

A húsvéti ünnepek Romában ez évben is a kath. 
egyház dicsőségei voltak. Az ajtatos zarándokok so-
raiba angol kalandorok vegyültek, az idegenek szá-
mát a fő napokban százezernél magasabbra emelték, 
Romának közös és magán - lakásaihoz Albano s 
Frascati helyiségeit is igénybe vették. Roma 1300-
ban, az első százados búcsú napjaiban se látott, s 
adóztatott ily számú idegen népet. Romába, mint za-
rándok kiki mehet, s áldást nyer; mint caesar senki 
nem mehet, mert halált lel; „Roma oly név, mondja 
Tommaseo Miklós, a turini uralkodó factiónak me-
leg barátja, mely összetipor." *) Ha az angol kalan-
dorok panaszt emelnek a lakások magas ára ellen, el-
felejtik, hogy Londonban egy ablakért 25,000 fran-
kot fizettek mart. 10-én. — Nagy-csütörtök, húsvét 
első napja, a halálra menő, de győztesen föltámadó 
Megváltónak, a szenvedésekben és diadalokban ki-
fogyhatlan egyháznak ünnepe, az urbi et orbi adott 
áldásnak napja. Az óriás térségü piacz szlik lett, az 
ablakok s erkélyek telve voltak, a harangok zúgtak, 
a várnak ágyúi dörögtek, a szökő-kutak csörömpöl-
tek, a nép reggeli négy órától kezdve a téren állt, 
mozgott, zsibongott, a nyiló utczák öblein benyúlt. 
De föltűnik Péter templomának homlokzati erkélyén 

' ) „Roma è un nome che schiaccia." (Delle presenti 
conditioni d'Italia. Nicolo Tommaseo.) 

a kereszt, feljönnek a főpapok, püspökök és biborno-
kok, föllép, megjelen a szenvedések dicsőségeivel 
dús pápa, rögtön minden elhallgat, csendre száll, 
veszteg lesz, a magaslatról a piaezra nyiló utczák 
öbleibe is behat az atyai erős szó, fölemelkednek az 
áldó karok, égre tekintenek az atyai szemek, a két-
százezernél számosabb nép térdre hull, fejet hajt, kö-
nyeznek a szemek, sebesebb lökéssel vernek a szivek, 
a hármas kereszt kíséretében hangzik az áldás: Be-
nedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spi-
ritus Sanctus. Az áldás a fogékony szivekben szent 
malasztot hagyott, a kövesülteken nagyot ütött, — 
megkondult a harang, víztömegét csörögve lövelte 
ismét a szökőkút, az ágyuk moraja zúgott, minden-
kit a malaszt ereje elragadott, a nép mozgott, ken-
dőt, zászlót lobogtatott, kiáltott, kiáltott a hogy tu-
dott: ,éljen a pápa-király !' „Szólhatnak hivatalos, 
szólhatnak megvásárolt s előre szervezett néptünteté-
sekről; láttam miként fogadták Nápolyban Victor 
királyt; — de ehhez hasonlót nem láttam, itt a va-
rázs lefogta, a varázs ragadta a sziveket ; ki a pápa 
szavain érzéketlen maradt, a népnek lelkesedettségén 
ő is elragadtatott", igy ir a deista Débats-nak levele-
zője a romai húsvéti ünnepről. E napon kiki az ide-
genek közül a tengeri bajnak, az ut törődéseinek s 
költségeinek dús jutalmát kapta, az ajtatos zarándok 
a vigasztaló malasztban, a kíváncsi kalandor a meg-
szégyenítő benső zavarban. Százezer szemtanúval 
több lett a pápaság dicsőségéről, a romai népnek a 
pápa-király iránt lelkesedett ragaszkodásáról. — Ily 
nagy a pápaság ! — A szent-atyának erős szava Tu-
rinba is hatott, a kövesülteken itt is nagyot ütött. 
Mit szóltak ezek? Mit tettek? Mit tenni szoktak, a 
kikről Íratott: credunt et contremiscunt; fluctus feri 
maris, despumantes suas confusiones. „Ha ő szent-
sége aspergest vesz kezébe, hogy megáldja a vá-
rost és a világot, Isten legyen irgalmas azon ország-
nak, melyre ezen asperges cseppjei hulltak. Ebben 
nincs viz, hanem vér; a vér pedig vér után kiált. E 

J) Evvel nem szokott a pápa mint pápa élni. — A düh 
vakitja az elmét. 
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bohózat szomorítja az emberiséget, s kegyetlenebb, 
semmint hogy azt tovább tűrni lehetne. Az erkölcsi-
ség követeli, hogy véget vessünk ezen szokásnak, 
mely vérrel csurgó öltözetben előállít egy papot, ki 
színre áldja, valóban pedig átkozza az emberiséget. 
A politika zöld asztalán véget vetettünk a színlelés-
nek; meddig fog az még megmaradni az oltárokon?" 
Igy szól egy kormánylap Turinban ? r) Az atyai ál-
dás itt is nagy hatást okozott, nem egy energume-
nust dühre inditott. ,Vérrel csurgó öltözetet' látnak ; 
a castelfidardói vértanuk, a nápolyi polgárok vére 
csurog egy királyi palástról, s tudja kiki, melyikről. 
,Áldás helyett átkot' hallanak; a követek házában 
mondott szitkok ,Pius Istene, nekem nem istenem' 
,Gr—i isten, sőt több az istenségnél' füleikben zug-
nak; s tudja kiki, mily városban van e ház. ,Színlelés-
nek véget vetni' akarnak, kezdenék meg már egy-
szer otthon, s hatalmuk romba dűlne. Europa tűr vér-
től s bűntől ázott kormányt, mely előtt az irgalom 
bűn, az árulás, hitszegés erény; Europa erkölcsössé-
gének emléklapjain fénypontot nem fog mutatni, 
hogy testvéri viszonyban három évig türt oly kor-
mányt, mely Gr— iban az európai botrányt nemzeti 
jutalommal diszesiteni akarta, Fariniben a kettős hit-
szegést 200,000 frank ajándékkal s 25,000 trank évi 
jutalékkal jutalmazta. 2) 

Nem mink teszszük nyomorultakká az igazság 
és szentség rögösült ellenségeit; nyomoruságaikat, 
szégyeneiket ők maguk nyitják meg a világ közpia-
ezán. A természet nekünk áldást hozni, a conspiratio 
minket uj merénynyel készül meglepni, a Gondvise-
lés is tettekre nyul: igy törik meg a gonoszság, győ-
zelmet igy viv az igazság, — készüljünk. 

Lengyelországot a kath. egyház magáénak 
vallja, a forradalom pedig magához ragadja; rajta 
Dupanloup orleansi püspökben, s Quinet Edgár böl-
csész számüzöttben mindkettő összeütközött. Ez imára 
szólította föl a kath. papságot a vérző lengyelekért; 
a püspök, az eszmék harczainak mindenütt első, s 
mindig győztes bajnoka, szemére veti a hitetlen böl-
csésznek: ,megütközöm, hogy a kath. papság szövet-
ségét keresed, ki mondtad, hogy a kath. egyházat 
sárba kell fojtani; megütközöm, hogy imát kérsz, 
melynek erejét nem hiszed, melynek szűz forrását, 
az egyházat gyűlölöd, melynek iránytárgyát, az Is-
tent gúnyolod; imát kérsz, melyet megvetsz, kine-
vetsz, nem gyakorolsz. A te szövetséged meggya-
lázna minket, megrontaná a lengyel ügyet ; te tola-

J) Gazzetta di popolo. — Monde 97. sz. 11. apr. 1863 
2) Armonia 92. sz. 18. apr. 1863. 

kodol, te a papságnak tőrt vetsz, hogy sasokat hiv-
junk, s ti, ölyvek rohanjatok.' 1) A válasz megsem-
misítésig sújtott, a püspöknek lángeszét e válaszban 
a Siècle hitetlenei is tisztelték, csudálták. — DeQ.ui-
net oly sziv, mely porlani tud, de sebet kapni nem 
tud, ő a válaszra válaszolt, hogy ő „a szólamot, ,sár-
ba kell fojtani a kath. egyházat' soha nem mondta, ez 
neki évek óta s mindég igazságtalanul tulajdonítta-
tott; a fölszólitásban kísérletet tett, egyesülhet-e a 
kath. egyház a szabadság barátjaival valamely pon-
ton? ezt ugyan ő elvtársai előtt mindég lehetetlen-
nek vitatta, e fölszólítást csak kényszeríttetve irta, s 
íme a püspök válaszát elvtársai előtt, mint saját győ-
zelmét üdvözli." 2) Quinet kisérletet tett, valljon a 
papság XVI. Gergelynek ,Mirari' körlevele, La Men-
nais tanainak elvettetése, IX. Piusnak 1861-ki mart. 
18-án mondott allocutiója, 3) a franczia császár, kor-
mány, senatus , törvényhozó testület többszörös sür-
getéseinek visszautasittatása, Grammont és La Va-
lette nevetségessé vált szerepe, Ricasolinak mult évi 
augustusi capitulatiójának nyomorúsága után még 
1863-ban a forradalom és a kath. papság, sőt az egy-
ház között egyességet kisért. Ez nyomorult szerep. O 
a szabad vélemények, a szabad szólás, habár nem a 
szabad tevésnek embere, párthiveinek eszközül adja, 
kényszerítteti magát, 4) hogy a kath. papságtól, me-
lyet gyűlöl, kérjen imát, melyetgúnyol, kérjen meg-
győződése, várakozása ellenére, tegyen egy lépést, 
melynek si kereti enségéről előre biztos. Ez nyomorú-
ságos szerep. O magát a szabadsággal azonosítja, sza-
badságot csak a forradalmárok összeesküvéseiben lát, 
s felejti a történetet, mely mondja, hogy a szabadel-
vüség csak forradalmat, a forradalom csak conven-
tet, nyaktilót, nápolyi tömeges lövetést szült, de sza-
badságot sehol és soha. Hol születik, hol tenyészik a 

') Monde 79. sz. 21. mart. 1863. 
a) „Cette phrase est un texte falsifié. Ma Prière au 

clergé cath. — j'y suis forcé. J 'ai toujours prétendu que vous 
êtes inconciliable avec l'héritage de la révolution. — Cette 
victoire je semble remporter par surprise. Monde 100. sz. 
14. apr. 1863. 

3) Huic igitur civilitati posset ne umquam Romanus 
Pontifex amicam protendere dexteram et cum ea foedus con-
cordiamque ex animo inire ? (Religio 1861. I. félév. 28. sz. 
221. 1 ) 

Eszközül adta magát Marnix munkáinak uj kiadásá-
hoz a belga kőmiveseknek is , mivel az első kiadás Marnix 
név alatt nem kelt, Quinet megkéretett, hogy előszót Írva, 
saját nevével terjeszsze. — Marnix de St Aldegonde Brüs-
selben született (1538.) az oraniai herczeg párthive , s Cal-
vin Jánosnak barátja volt. „Homo ingeniosissime nequam" 
irta róla Strada, (Monde 105. sz. 20. apr. 1863.) 
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boldog szabadság? komoly vitának tárgya többé 
nem lehet; e vitát a történet véres betűkkel már 
megírta, befejezte. Ily szójáték komoly elméknél mo-
solyt gerjeszt, s abra-karabra senki előtt nem lesz.— 
De Quinet kísérletet tett. A sátán is remeg, mikor az 
igazakat kisérti, teendő lépéséről mindég kétkedik, 
ártó szándékainak nyugtalanságaiban mégis megy, 
incselkedik, hát ha az igaz a most ejtett tőrbe esik?! 
— Quinet tőrt vetett, mikor imáért esdett. Szokott 
jelenet a forradalmak történetében. Hízelkednek a 
kath. papságnak, dicskoszorukat vetnek, boldog 
egyetértést, boldog türelmet, boldog jövőt emleget-
nek, csak hogy a papságtól közremunkálást, alkal-
mazkodást, vagy legalább hallgatást nyerjenek. Ol-
csó áron szövetséget árulnak, eszközt nyerni, lelke-
ket vásárolni akarnak , hogy könnyebben hatalomra 
jussanak. Oh! a rágalmazott papságnak hatalma még-
is nagy, melyet ingerelni soha nem tanácsos, meg-
nyerni, elaltatni, ártalmatlanná tenni, mindég oly 
hasznos! És azu tán?— Az 1790-i assemblée, az 
1793-i convent, hozzávéve az 1848-at elég intés, elég 
ostor, miként kell a forradalmárokkal szövetkezni, 
mit lehessen az alkalmazkodásból , a hallgatásból 
várni, csak legyen Dupanloup, ki az elénkbe vetett 
tőrt fölfedezze, fölemelje. A forradalom mindenütt, 
közöttünk is csak eszközt keres, s eszközül ma csak 
hitszegőt szedhet, de nem bajnokot. A forradalmárok 
minden jót Ígérnek; de a forradalom nem férfi, ha-
nem elv, daemonium meridianum, negotium peram-
bulans in tenebris, ő erősebb az ő élő eszközeinél, fi-
ait, ha megállni mernek, letiporja, tör előre és ro-
han, — az üldözés elkerülhetlen. Nemes lelkek kez-
dik a nemzet megújulásának, haladásának nemes és 
terhes munkáját, segélyre hívnak minden nemes 
keblet. A papság siet, vállat vet. De oda repülnek a 
meg nem hívott ölyvek, s a romlott szivnél megrom-
lik a jó ügy. Az átmenet ügyesen tétetik, a nép be-
sodortatik, besodortatva tartatik, sok igaz eltántoro-
dik, nem lát, tovább löketik, kötve vitetik. Szeren-
cse a hazára, a nemzetre, ha a forradalmak fölkereke-
dései s dühöngései között nincsen hallgató, nincsen 
alkalmazkodó papsága. — Minden nemes polgár, de 
leginkább a szent elvek, az örök s változhatatlan ér-
dekek megőrzésére hivott papság kötelessége, hogy 
a nemes kezdemények elfajulása fölött ítéletet mond-
jon. Hallgatni, alkalmazkodni annyit tesz sokszor, 
mint hazáját, nemzetét, királyát, szent hivatását el-
árulni, mindenben bűnrészessé válni. Mikor használt 
a hallgatás ? Mikor az alkalmazkodás ? Mindég ártott, 
mindég aljasitott. A hallgatási, az alkalmazkodási 

bölcseséget kiki drága árral fizette. Ha szólunk, a 
szabadságnak leszünk ellenségei? Nem, — hanem 
csak a nemes kezdemények, a dicső harczok, a sza-
badságok elfajulásának, megrontásának, s ezen har-
czokban a forradalmárok vezérségének, kik szabad-
ságra hívnak, s szabadság helyett zsarnokságot ad-
nak. — 0 miseri! quae tanta insania cives? ulla pu-
tatis dona carere dolis Danaum? Equo ne crédité 
Teucri! — Laocoon szavai voltak, hitelre nem talál-
tak, de mégis megmondattak. — Izgat az ellentmondás, 
üldözést hoz, folyik a vér. Nem hoz üldözést, hanem 
csak sietteti, a mit az elv magában rejt, korábban ki-
önti. Az ellentmondás csak szúrás a fekélyes seben. 
Az alkalmazkodás késlelteti, de meg nem akadá-
lyozza az üldözést. A sok alkalmazkodás után a fran-
czia papság eljött a királygyilkolásra, az istentaga-
dásra; s e ponton ellentmondani vajmi nehéz, mivel 
mondott szavainkat, végzett tetteinket kell vissza-
vonni, hallgatásunk, alkalmazkodásunk hosszú lán-
czait összetörni. Ha esni kell, legyen mentve a szep-
lőtelenjellem, a tiszta név, s a vesztett jelennél a 
jővő nyerve lesz; a bonum naturae, melyet az Isten 
az emberi kebelbe oltott, és semmi gonoszság ki nem 
olthatott, a vérzőknek fogja kiáltani: vere filius Dei 
erat iste. Ilyen időkben a nemzeti bűnök a nemzet 
jeleseinek vérével mosatnak ; s az isteni gondviselés 
nagy lelkeket támaszt, kik ösvényt nyitnak, midőn 
az ösvény alá elsők temetkeznek. E hősök nem en-
gedik, hogy az igazság a század elméiben elfeledtes-
sék , a társadalomból kizárassék, hogy a tévely, a 
bün, habár denevérszárnyait az imádság himporával 
hintegeti, más legyen, mint tévely és bün. Quinet 
tört vetett, a tőr egy püspök lángelméje által fölfe-
deztetett, bátorsága által fölvétetett, ki a szabadság 
ellensége? földerítetett ; a bölcsész száműzöttnek saj-
nálatos szerepe fölismertetett, a conspirationak ál-
nok barátsága visszavettetett. 

Nem mink teszszük nyomorultakká a keresztény 
társadalom ellenségeit; nyomoruságaikat ők maguk 
hordják a világ piaczára. 

Quinet a gyűlöletes szólamnak atyaságát ma-
gától elhárítja. Jó , mivel a szólam gyalázatosságát 
érzi, kárhozatosságát sejteti, s hogy a gonoszság e 
világon még nincs jogos birtokú házában, tettleg mu-
tatja. Ily tiltakozást elfogadunk, csak hogy a való-
sággal meg nem egyez, a püspökkel fejére olvassuk. 
Azon szólamot 16-ik században Marnix irta; de nem 
idézte-e föl három százados sírjából Quinet? O a 
könyvtárak temetőjében nyugvó Marnixot előhozza, 
hogy a z élő emberiséget valami jóra tanítsa, s e ta-
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nitás : ,sárba kell fojtani a kath. egyházat.' Marnix atyja 
volt a szólamnak, de Quinet a nevelője, tehát második atyja. 
Mi Örültünk volna, ha e gyűlöletes szólam a 16-ik század 
vallásos forradalmárainak sirfája maradandott ; századához 
méltó szólam, a mikor mondták, hogy a pápa ellen kell tá-
borba szállani, nem pedig a török ellen, ki hazánkat puszti-
totta, testvéreinket rabszijon hajtotta, Bécset megszállotta, s 
a kereszténységet végromlással fenyegette. Quinet e szóla-
mot a setétségből kihúzta, mint a próféta ingét Európában, 
körülhordozta, az atyaságot tagadva , mint saját elvét nem 
tagadja. Az orleansi püspök más szólamokat idézett Quinet 
Előszavából, melyekben saját személyében ugyanazt mondja. 
A mentegetődzést az irott szöveg ketté vág ja , s a bölcsészt, 
ki irott szavait t agadja , fölmutatja. Delere licebit — Quod 
non edideris ; — nescit vox missa reverti. 

Nem mink teszszük nyomorultakká a kereszténységnek 
ellenségeit; ők maguk leplezik le szégyeneiket, mikor szö-
vetségbe liivogatnak, s hogy soha nem sértegettek, bizo-
nyítgatják. 

A lengyel ügyről megindultak a diplomatiának iratai, 
mélyen belevágódtak már a conspiratiónak is fogai. Ha Len-
gyelország szakadár volna, mint Montenegro, ha protestáns 
volna, mint Holstein, ha mohamedán volna, mint Törökor-
szág, ha conspiratióval szövetkeznék, mint a piemonti király, 
vagy ha legalább héber volna, mint Mortara; mindenki a 
legnagyobb rohammal segitené, az ujságlapok csacska t á -
bora Howaiban is róla regélne, őt rokonszenvezné. De a len-
gyel ügy, kath. ügy, a megsértett isteni igazság helyreiga-
zításának ügye , késő és lassú a szó, mely javára hangzik, 
csak a conspiratio tevékeny, mely annak megrontásán tö-
rekszik. Mit segithet a lengyel ügyen a diplomatia, mely a 
meglett tényeket jogosnak kiáltja, miután az 1815-ben jóvá-
hagyta a meglett tényt, melynek orvoslása forog a kérdés-
ben? Mit tehet a diplomatia Lengyelország függetlenségé-
nek elkobozása, nemzeti életének a nagy muszka birodalom-
ban! elnyelése ellen, mikor Olaszországban ugyanezt előse-
gitette, helyeselte, védte ? Tett lépést a diplomatia ; de ko-
molyat ? Nem tudni. Lesz e eredménye? Nem tudni. Fog-e 
erősebb eszközökliez nyúlni? Nem tudni. Kell-e béke? kell-e 
háború ? hol lesz a kezdete ? hol a szintere ? mi a gyümölcse ? 
A vörös herczeggel mondhatni: ,nem tudjuk.' A diplomatia 
1854. óta eltompult, nemzeteket temethet , mikor érdek a 
szabály, mikor az 1815-i pontok teremtésében s széttépésé-
ben kiki egyiránt részes, eszmét nem tisztáz, vészt nem kér-
lel, nemzetekbe életet nem lehel. A mely téren minden jogo-
kat tapodtak, ott jogok sértése ellen nem szólhatnak. Mo-
solygott Cowley, midőn Thouvenel nemzetközi jogokról be-
szélt, nem fog mosolyogni Gortschakoff? II. Sándor nem 
tesz többet, semmint Victor tett. ígéreteket teend Pétervár, 
de teljesitette-e valaha ? Nem kell uj igéret, csak az ünne-
pélyes kötéseket megtartani. A magas czárné 1773-ban a 
kötvény 6-ik pontjában mondá : „Világosan Ígérem , hogy a 
nekem engedett tartományokban mind a két szertartású kath. 

' ) , , I l faut que le cathol ic isme t o m b e " p. XI . — Si le XVI. siè-

c le a arraché la moitié de l 'Europe aux chaînes de la papauté , e s t - c e 

trop ex iger du X I X . qu'il achève l 'ouevre à, moitié consommée ? p. LXII . 

— A püspök többet idéz Quinet munkájából ; ez legyen e lég , n e h o g y a 

gonoszság tovább szállítására eszközök legyünk. (Monde 100. sz. 14. apr.) 

egyházat, ennek jogait s javait fön fogom tartani." S mint-
ha ez nem volna elég, 1793-ki jul. 13-án aláirott második el-
osztási okmány 8-ik pontjában igy szól a czárné: „A kath. 
religio, mind a két szertartásban, teljesen szabad gyakorlat-
tal fog birni. Ezt a czárné visszavonhatlan módon saját és 
utódjainak nevében igéri, hogy mind a két szertartású ka-
tholikusok ezen jogaikban megmaradnak."') Nemzeti nyelvük 
mellett kath. vallásuk ellen folyt a legkegyetlenebb irtó háború. 
Vallásos az ő ügyök ; s kétség, valljon a párisi és bécsi jegyzék 
e téren áll-e, ebből indul-e ki ? Mit a hitetlen bölcselem meg-
ölt , mit a szakadárság elfojtott, csak az élő hit támasztja 
föl. Az orosz diplomatia előtt a conspiratio is működött. G — i 
még martiusban mondá: ,a lengyelekért kell valamit ten-
ni' ; most Mazzinivel e czélra fejenként egy lirát szedett. 
A ,Triester Zeitung', 2) Opiuione 3) részletes tudósítást hoz 
a milanói éji gyüldéről. I t t a tavasz, lengyel név alatt 
merényt kell szervezni, a conspiratio lobogóját vérrel kell 
öntözni. 4) A lengyel fölkelők és az olasz forradalmárok kö-
zött a kötelék vastagra nőtt, a Diritto Írhatta : „részünkről 
bizton mondhatjuk, hogy a lengyel mozgalom G—i és Lan-
giewicz között előre megalapított terv szerént vitetik." 3) 
Mickiewicz egy kiáltványban az olaszokhoz igy szól : ,,A 
szikra, mely nálunk lángra gyúlt, tőletek van. Seregeink vezé-
rei Volturnonál vivtak. Langiewicz büszke reá, hogy G—inak 
párthive. Romának s Velenczének kulcsai Vistula s Dnieper 
partjain vannak." ö) A Débats sajnálkozik, hogy ez igy van ; 
La France nem tagadja, csak hogy a lengyelek az olasz for-
radalom segélyét viszszautasitották, állitja. Mazzini varsói 
forradalmat akar, hogy Romába juthasson ; Mickiewicz olasz 
háborút akar, hogy Varsóba győztesen bevonulhasson ; a sze-
rént Varsónak kulcsai Romában s Velenczében vannak, e 
szerént Romának s Velenczének kulcsai a Vistula s Dnieper 
partjain találtatnak föl. Egymást hitegetik, egymást tűzre 
szitják, egymásnak segélyt Ígérnek, s kiki csak magára gon-
dol, komolyan mit se igér , az egyetemes zavarban halász-
hatni remél. Ily barátok ajánlkoznak a lengyeleknek, kikkel 
ha szövetkeznének, ügyöket mérgezik, a becsület, az igazság 
előtt elvesztik. Lengyelországnak vallásos küldetése, hogy 
gátot vessen a porosz protestantismusnak és a muszka sza-
kadárságnak, éket feszitve a kettő közé. A forradalommal 
szövetkezve, hivatását, küldetését vesztené. Meghalt a nem-
zet, mely gondviseléses hivatásától elesett. — Mit terveznek 
ezen ügyre nézve különösen a Szajnán, az titok ; de tervez-
nek. A császár a laterani káptalan kanonokja, a nyolcz káp-
talani burzát, melyet a franczia királyok évenként fizettek, de 
az 1789-i szabadságosok eltörültek, melyet XVIII. Lajos visz-
szaállitott, de Fülöp Lajos felőle valamit tudni vonakodott, ezt 
III. Napoléon, a kath. világ első káptalanjának 7) kanonokja 
testvéries érzelemből kanonok társai i ránt , 24,000 frankban 

' ) Civiltâ catt. 313. füz. 9. lap. 1883. 
Mart. 12. é s 14. sz. — 3 ) 7 í . és 72. szám. — *) Osservazioni 

sull ' importanza c l 'avvenire della Polonia. Mazzinitöl. 
5 ) Che G — i è in communicazione diretta con Langiewicz . P o s -

siamo star garanti della perfetta esatlezza di questa notizia. Diritto 

16. mart. 
6 ) Diritto mart. 10. — Civi l tâ catt. 313. füz . 143. 1. 
7) A laterani templomról irta XI. Gerge ly 1372. jun. 23-án : 

etiam super ecc les iam, seu Basil icam Principis Apostolorum de urbe 

supremum locum t e n e r e . " 



269 

visszaál l í tot ta .1848-iki dec. 10-én Canino ellen tiltakozott, a 
pápai fejedelemség mellett a l'Universben nyilatkozott, mivel 
az elnökválasztás a küszöbön volt. 1851-iki dec. 2-aután nagy 
katholikus volt; mint császár a böjti beszédeket a tuileriák ká-
polnájában visszahozta, a Pantheont sz. Genovévának vissza 
ad ta ; az olasz hadjárat előtt a nevezetes templomokot járta, 
a biztatásokat, a fejedelemséget erősiteni, nem gyengiteni 
megy Italiába, bőségesen szórta; 1863-ban a laterani burzá-
kat visszaállítani ; Canzi, bolognai káptalani helyettest sza-
badságba tétetni parancsolja, az egyház üldöztetését Italiában 
tovább folytatni tiltja, a papnöveldéket a püspököknek visz-
szaadatja. Nagy vállalatok előtt nagy vallásosságot gyakorolt; 
a jelen vallásos tettéből nem kell-e nagy vállalatot sej teni? 
Nem jót gyanit a világ , ha eme férfi titkolódzik ; nagy kez-
deményekre készüljön kiki, mikor e férfi imádkozik! 

B é c s i l c v c l c k . 
(Folyt , és vége . ) 

De tekintsük az itt nem rég megtelepedett missió-atyá-
kat s azok templomát. A Megváltónk által egyházának igért 
s megadott folytonos segély még a kevesbbé figyelmes vizs-
gáló előtt is leginkább abban mutatja magát , hogy az ő t , s 
benne az igazságot és erényt fenyegető veszedelmek ellen min-
denütt s mindenkor a legalkalmasabb eszközöket tudta vá-
lasztani. Az egyház fakadó életének hajnalán létrejött eret-
nekek ellen, kik mint Möhler megjegyzi, az emberiség má-
sodik bünesésének lettek tényezői, sz. János szellemében 
szólt jegyese üdve- s becsületeért ; megmentve sz. hitünk is-
teni jellegét, annak egységét, s az egyház csalhatatlanságát. 
Később a vértanuk s hitvallók ezreinek lelkében érczfalként 
állt egyházáért a világuralkodók vad dühe ellen, fölnyitván 
az emberiség annyi vétke folytán boldogsága kiapadhatlan 
forrását egyházának a világtörténelem színhelyére történt 
bevezetése, s jogainak érvényesítése által. Az időnként létre-
jött eretnekek pokol-szülte fondorkodása folytán meggazda-
gitá jegyesét a szent-atyák tudománykincsével. A nép-ván-
dorlás duló árjának gátot vetett sz. Leo, sz. Severin s sz. Lu-
pus fáradalmai s munkái által. S midőn a tudatlanság s mé-
lyen sülyedt erkölcstelenség rágódott az egyház életfája gyö-
kerén, ujjá szülte azt IX. Leo, II. Victor, II. Sándor s VII. 
Gergely erénye, tudománya s erélye által. Hozván azután 
egyházának szebb napokat, dicsőbb éveket, a középkor ke-
resztény századait, melyek egyedül valának képesek keresz-
tes hadak által ajánlani magukat a késő kor figyelmébe. 
Azonban incrassatus, impingvatus, dilatatus est dilectus — et 
recalcitravit. Megszakadt a hitegység Európában is , mely 
csapás az emberiség ellensége részéről halálos sebet látszott 
ejteni az egyház testén ; azonban üdvös metszéssé lett a 
mennyei orvos kezében , egyedül a fatytyuhajtások , s ártal-
mas kinövéseket nyeste le a gondos szőllősgazda. Hogy ek-
kor sem hagyta el egyházát a többi közt azon gondviselés-
szerű jelenség is bizonyítja, hogy sz. neve névpaizsa alatt 
gyűjtött össze férfiakat , kiknek esze s szive helyén levén, 
hivatva valának a fékvesztetten kicsapongó szenvedélyeknek 
határt szabni. Ily, a Gondviselés által egyháza védelmére 

' ) A romai császárok sz. Péterben , a spanyol királyok Maria 
Maggiore, To ledo , Sevi l la székesegyház i káptalanok kanonokjai , a choro 
e t recitatione rendesen a kineveztetésnél fö lmentetnek. 

létre hozott eszközt látunk mi az ujabb kor rendkivüli bajain 
eddig nem ismert módon segíteni törekvő egyesületek-, t á r -
sulatokban ugy az egyháziak , mint a világiak részéről, me-
lyek közt méltó helyet foglal el a sz. Vincze által a missió 
papjai, vagy lazaristáknak Parisban 1624-ben alapitott tár-
sulata. Czélja: aszerzeti hármas fogadalom mellett missiókat 
tartani az illető püspök engedelmével, továbbá a bűnbánat 
szentségének kiszolgálása s jó példa által a nép erkölcsi ja-
vítására hatni ; s a pogány népeket az evangelium világával 
boldogítani. Ezen az Isten lelke által áthatott fér fiak társulata, 
mely leginkább Francziaországban van elterjedve, néhány 
év előtt Bécsben is megtelepedtek, egy a Schottenfelden lé-
tező rendházban. — Nem birván azonban hivatásuk megkí-
vánta térrel, minden gondjaikat arra irányozák , hogy Bécs 
külvárosának ezen, a hitélet nem épen oly bő áldásainak ör-
vendő részét, Isten dicsőségét s a hívek buzgalmát megillető 
szentegyház díszítse. A jámbor atyák szándéka a lehető cse-
kély összeggel, s rövid idő alatt óhajtotta az épületet készen 
látni. Az idő rövidségét illetőleg ugyan elérték szándékukat ; 
az összeg azonban egész 180,000 frtig nőtt az épület bevé-
gezéseig, melynek legnagyobb részét a társulat adta; birván 
ebből a tiszta örömöt, hogy ennyit áldozhatott Isten dicsősé-
gére s a hivek lelki üdvének előmozdítására ; a mellett, hogy 
egy példánymüvet mutathatnak be góth-stilben az egyházi 
művészet minden igaz barátjának. Az épület terve Schmid 
tanár úrtól van, kinek nevét Rajna mentében több jeles szent-
egyház fönnen hirdeti. Az oszlopok, párkányzat , vízöntők, 
csucsivezet s némely kisebb részleteken kivül, melyek kőből 
készülvék, az egész épület vörös téglából van emelve. Mint-
hogy a lazarista atyák tulajdonképeni müködéstere az Isten 
igéjének hirdetése, s a gyónószék ; ennél fogva a templom bel-
seje e kettős czélnak megfelelőleg van rendezve. A két mel-
lékhajó oldalfalaiban vannak a gyónószékek. A keresztépület 
egyik oszlopa mellett a szószék. Ezen kereszthajóban van -
nak a mellékoltárok is. A finom metszvényekben gazdag kő-
ből készült főoltáron szép szobra van a szeplőtelen Szűz-
nek, kinek tiszteletére lőn a legközelebb mult fogantatási ün-
nepen fölavatva. Ez alkalommal egy, 14 napon át tartó nép-
missio is kezdetett , melynek időszerénti voltáról tanúskodik 
a hivek nagyszámban történt szorgalmas megjelenése. Ritkán 
lehet ily szép arányban rendezett épületet látni. Az egész 
egyszerű, de ép azáltal megható ; az egyes részek gondos mű-
vészi berendezése fölöttébb emeli az egésznek szépségét. Az 
ablakok száma s alakja; az oszlopsorozatoknak az egészhez 
jól illesztett aránya , helyesen rendezett padok, szóval az 
egész épület semmi javitani valót sem tüntet föl még a fino-
mabb művészi tapintatnak sem. Azujonan emelt szentegyház 
kün a ,Máriahilf -i vonalon levén, a sugár tornyából alázúgó 
harangjainak érczszava messze lejt a szabadabb téren, híva 
a küzdő lelkeket Isten e házának fölszentelt árnya alatt eny-
hületet keresni.—Nem lehetvén szándékunk Bécs városa ösz-
szes műkincseinek megismertetése; melyek nem csak a jelen-
ben, de már századokon át kedves tárgyai valának a művészi 
léleknek: azért maradt el sz. István temploma s a középkor még 
több dicső emlékeinek megemlítése ; egyedül a jelen napjaink-
ban mutatkozó hitélet némely jelenségeire óhaj tot tuk, majd 
ez, majd más szempontból indulva ki, t. olvasóink figyelmét 
fölhivni. Isten velünk ! f 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, apr. 30-án. Pápa ő szentségének apostoli irata 

a Szent-László-Társulathoz: Pius PP. IX. Ad perpetuam rei 
memóriám. Jain duobus abhinc Annis, sicut nuper Nobis ex-
ponendum curavit Dilectus Filius Noster Joannes S. R. E. 
Presb. Cardinalis Scitovszky nuncup. Ecclesiae Strigonien. 
ex concessione et dispensatione Apostolica Praesul , pia 
utriusque sexus Christi fidelium Societas sub titulo S. Ladis-
lai Regis inita in Hungaria fu i t , accedente paene omnium 
Episcoporum e Dioecesibus, quae in ejusdem Hungáriáé re-
gno existunt, consensu. Hujusmodi Societatis Sodales Hun-
garorum fidelium , ac eorum praesertim , qui in Oriente mo-
rantur, vel ad illius oras incolunt, bonum prae oculis haben-
tes operum charitatis ac pietatis exercitio id unum inten-
dun t , ut ab Hungaris perpetuo Sedi Apostolicae obsequium 
servetur, eorum Ildes pura intactaque permaneat , et catho-
lica Religio inter eos vigeat in dies, ac crescat. Hinc prae-
fatae Societatis studio ac cura jam scholae publicae iis recte 
sancteque instituendis apertae fuerunt , hospitalia, aliaque 
pia loca iisdem vel aegrotis excipiendis, vel opum indigis 
sublevandis ins t i tu ta , ac etiam Ecclesiae sunt erectae, in 
quas ad orationem et ad cultum Dei praestandum frequentes 
Christi fideles conveniant. Quo vero pta Societas majora 
etiam in posterum habeat incrementa, idem Dilectus Filius 
Noster Joannes S. R. E Presb. Cardinalis Scitovszky nun-
cup. suo ac memoratorum Episcoporum nomine enixas pre-
ces Nobis porrigendas curavit, ut pro Sodalibus dictae Socie-
tatis coelestes Indulgentiarum tliesauros de benignitate Apo-
stolica reserare dignaremur. Nos , quibus vel maxime cordi 
est nobilissimae Hungarorum gentis bonum ac prosperitás, 
piis precibus Nobis porrectis obsecundare voluimus. Quare 
de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli App. 
ejus auctoritate conílsi, omnibus et singulis Sodalibus Socie-
tati sub titulo S. Ladislai Regis jam descriptis, vel pro tem-
pore describendis . qui quamlibet Ecclesiam publicam diebus 
festis S. Elisabeth Viduae a primis vesperis usque ad occa-
sum solis dierum hujusmodi singulis annis devote visitave-
r in t , et ibi pro Christianorum Principum concordia , haere-
sum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad 
Deum preces effuderint, quo die ptorum id egerint , ,,Plena-
riam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissio-
nem misericorditer in Domino concedimus." Praeterea me-
moratis Sodalibus saltern corde contritis pro quolibet opere 
bono, quod juxta hujusmodi Societatis institutum peregerint, 
centum dies de injunctis eis seu alias quomodolibet debitis 
poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas 
omnes et singulas Indulgentias , peccatorum remissiones , ac 
poenitentiarum relaxationes etiam Animabus Christi lidelium, 
quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce migraverint, 
per modum suffragii applicari posse indulgemus. In contra-
rium facien. non obstant. quibuscunque. Praesentibus perpe-
tuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesen-
tium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, 
manu alicujus notarii publici subscr ipts et sigillo personae 
in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus 
fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si fo-
rent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum 

sub annulo Piscatoris die XIII. Mártii MDCCCLXIII. Ponti-
ficatus Nostri Anno Decimoseptimo. 

BECS. (Vége.) A szónok ezen terhes vádját az állítólag pa-
ritásos Poroszország ellen számokkal bizonyítja be, melyek oly 
meggyőzőleg szólnak, hogy erre nézve többet kívánni nem is 
lehet. Poroszországban összesen van 143 gymnasium; ezek kö-
zül 103 evangélikusnak neveztetik, 1 simultánnak és csak 39 
katholikusnak. Van 60 reáliskola, közöttük 43 evangelikus, 
10 simultán, 6 határozatlan és csak 1 katholikus. A katholi-
kusok egyedül az úgynevezett progymnasiumokra, elsat-
nyult intézetekre nézve vannak előnyben, minthogy azok 
közül ők 13-at birnak, az evangélikusok 8 at, 1 pedig simul-
tán. A brandenburgi tartomány jelenleg 21 gymnasiumot, 13 
reáliskolát 2 progymnasiumot, 1 magasb leánynöveldét, 1 
kereskedő-iskolát, összesen 40 magasb tanitóintézetet szám-
lál. Mindezek összesen oly igen evangélikusok, hogy ezen in-
tézetekben egyetlen kath. tanár sincs alkalmazva; mig el-
lenkezőleg Poroszországban minden kath. iskola köteles a 
prot. oktatás ügyhez, sőt isteni-tisztelethez is adóval járulni; 
és mindamellett Berlinnek 30,000 kath. lakosa mindeddig 
nem vihette annyira, hogy egy kath. gymnasiumnak alapí-
tására az állam- és községpénztárból bármily csekély sege-
delmet nyerhetett volna ; sőt saját költségükön való fölépí-
tésére is csak 10 esztendei fáradozás után vívhattak ki en-
gedélyt. A tisztán prot. Pomerania 13 gymnasiummal és 1 
progymnasiummal bir , mig a % kath. Posen, melynek 
100,000-rel több lakosa van, 7 gymnasiumot számlál, melyek 
közül négy evangelikus és csak három katholikus ; a reál-
iskolák közül egyetlen egy sem. katholikus. — Sileziában 
van 22 gymnasium, melyek közül 14 evangelikus, 8 pedig 
katholikus ; pedig ezen, 100 év előtt még egészen kath. tar-
tománynak kath. lakossága most is egyenlő a prot. lakósok 
mennyiségével. A helyett, hogy az iskolákban a paritas elve 
alkalmaztatnék, kétségtelen , miszerént az arra használtatik, 
hogy az eredetileg egészen kath. lakosság lassanként prote-
stantisáltassék. Erre nézve a közönségesen használni szokott 
fegyver a következő: tisztán kath. kerületekbe és városokba 
kizárólag prot. hivatalnokok küldetnek ; ekkép iskolakötele-
zett prot. ifjúság támad, melynek számára iskola állíttatik, 
melyet a katholikus gyermekek is látogathatnak, sőt mivel 
reájuk nézve magasb iskolák hiányzanak, kénytelenek is oda 
járni. Igy nem rég Ratiborban emeltetett állam-költségre 
evang. gymnasium A kerület lakossága áll 90,571 katholi-
kusból, 2203 protestánsból, a város maga , kivévén a hiva-
talnokokat teljesen katholikus , és mégis evang gymnasium 
emeltetett ! Hasonlólag Cleve és Lippstadt kath. kerületek-
ben is allamköltségre alapíttattak evang. tanintézetek. Föl-
említjük még, mily igen háttérbe szorittatnak a katholikusok 
a nyilvános hivatalok elnyerésére nézve. A hadseregben a 
magasb fokokon alig található katholikus (Austriában a had-
ügyminister protestáns, és a legfőbb államhivatalokban min-
dég találhatók protestánsok). A 46 fölebbezési törvényszéki 
elnök és állami igazgató közt három katholikus ; a fölebbe-
zés-törvényszéki 271 tanácsos közt csak 37 katholikus van ; 
a főtörvényszéki 48 tanácsos közt 8 katholikus ; 24 főállam-
ügyész közt 5 katholikus ; 232 kerületi főnök közt 40 katho-
likus; 326 országtanácsos közül csak 37 katholikus. Mint jár-
nak el a kinevezésnél szolgáljon például : Egy kath. hivatal-
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nok annyira megnyerte prot. főnökének bizalmát, hogy ke-
rületi főnöknek ajánltatott egy kerületbe. A főnöknek ez 
rosszaltatott azon megjegyzéssel, hogy ez nem kivihető tisz-
tán kath. kerületre nézve. Egyik prot. kerületben szükség le-
vén tanácsosra, ugyanazon katholikus ajánltatott ; azonban a 
tanács-collegium kisebbsége tiltakozott ellene, és azért a kö-
vetkező válasz jö t t : Katholikust nem lehet prot. kerület szá-
mára ajánlani és kinevezni. Igy áll a türelem ügye Poroszor-
szágban, Nagy-Fridrik államában, hol, mint mondatott, min-
denki saját módja szerént üdvözülhet. Mindezt nem azért 
hozzuk föl, hogy rideg utánzásra találjon nálunk katholiku-
soknál, hanem hogy egy kissé szemérmesebbek legyenek azok, 
kik folytonosan türelmetlenségünket kürtölik. Ik. 

NÁPOLY, mart. 3-án. Sokat irtam, mások is sokat Ír-
tak az embertelen mészárlásokról, nemtelen eljárásokról, min-
den becsületet tapodó rendeletekről, melyeket a turini kor-
mány törvényeknek nevez : de ezen kormányférfiak többet 
tesznek, többet tétetnek, semmint hogy mindent a világ tu-
domására hozni lehetne. Nálunk beszélni se szabad, itt a gon-
dolat után is leselkednek, a sziv legbensőbb érzelmeit is ül-
dözik : közlekedés nincs, a jó lelkek elvonulva élnek magá-
nvukban, a levelek a postahivatal által fölbontatnak, senki 
se mer szólni, írni, egymással közlekedni ; mi tehát itt se 
tudjuk mind azt, a mi történik. Az újságokban keveset lehet 
mondani, keveset közzé tenni, mivel a szabadság csak a go-
noszságra van meg, de nem a jó ra ; a levelezők külföldre 
keveset tudatnak, mivel ők magok is csak azt tudják, mit 
látnak, mi közel történik. Istenem! ki fogja egykoron meg-
irni ezen bűnös merényeknek a történetét ? Talán a jónak 
dicsőségére sok merény örökre el lesz felejtve, és csak an-
nyi följegyezve, hogy a gonoszság gyülöletessége föltűnjék. 
Felső vidéken Angelis bibornok s érsek, és mások szenved-
nek, de nálunk az Isten ostora pusztit a jók probáltatására. 
Szegény hazánk ! mivé lett a gonoszok kezében ? Hol van 
szó. mely Nunziante, s Liborio árulóknak bünmerényét hazá-
juk és nemzetük iránt eléggé kijelezze ? Némelyeket följegy -
zek itt, hogy a történetnek anyagot nyújtsak, a müveit Európá-
nak pedig legalább ezeredik részt a kormányférfiak aljas tet-
teiből fölmutassam. 1. Az üldözésnek legnemesebb áldozatja 
R i a r i o S f o r z a , nápolyi érsek s bibornok. Első számki-
vetése a szerencsétlen emlékű arianoi püspöknek, Caputonak s 
az istentelen szerzetes Fra Pantaleonak izgatására történt ; 
visszahivatva, a néptől ünnepélyesen fogadtatva, mindég 
szerettetve, nem sokára kényszerült másodszor számkivetésbe 
menni ; most Romában van, nem Italiának, hanem a kath. 
világnak fővárosában. 2 A p u z z o, sorrentoi érsek, tudós és 
szent életű főpásztor szobái fölkutattattak, ő maga a nápo-
lyi tömlöczbe hurczoltatott. kegyelem gyanánt számkivetésbe 
mehetett, először Marseilleban tartózkodott, most Romában 
lakik. 3 R i c c i a r d i , a tudós s fáradhatatlan buzgóságu reg-
giói érsek Calabriában, hosszú üldöztetéseket kiállva, érseki 
székéről elűzetett, először Marseilleben, később Romában 
megvonult, hol máig is lakik. 4. M o n t i e r i, aquinoi s pon-
tecorvoi püspök, kinek erényeit ellenségei is bevallották, sok 
zaklattatások után a haláltól futás által megszabadult, Ro-
mában egy zárdában szegényen, de dicsőségesen végezte be 
életét. 5. S a l a d i n o , iserniai s venafroi püspök, ki tudománya, 
szelidsége s buzgalma miatt második salezi Ferencznek tar-

tatott, ki főpásztori gondoskodásai által kettős megyéjét u j 
életre hozta, a piemonti bakók kezeiből csak csuda által me-
nekült, Romában meghalt. 6. M o n t u o r i , bovinoi püspök, 
szelíden szigorú főpásztor, kit a piemonti lakók halálra ke-
restek, de a főpap pórruhában elrejtődzött, később elfogatott, 
tömlöczbe dobatott, a gyilkosok és rablók között tartatott , 
Romába menekült, hol a szent-atya megbízásából egy hely-
ségben közel Romához lelkipásztorkodott, de nem sokára be-
végzé fájdalmas életét 7. F i 1 i p p i, aquilai püspök, tudós, 
munkás főpásztor, sok üldözés, tömlöczözésután Romába mene-
kült, hol az Isten dicsőségén máig munkálkodik. 8. Gr a 11 o, 
ajtatos és nagylelkű avellinoi püspök, tömlöczéből Turinba 
számkivettetett, itt tartózkodik távol kedves híveitől. 9. G i-
r a r d i , példás buzgalmu s mindenkitől tisztelt és szeretett 
sessai püspök, a missiók házában félévig őriztetett, később 
Francesco-tömlöczbe vettetett, innen Genuába száműzetett. 
10. P e t a g n a , munkás és adakozó castellamarei püspök 
tömlöczből Francziaországba száműzetett, hol a kisdedek ta-
nításával foglalkodik, s igy keresi mindennapi kenyerét. 11. 
A c c i a r d i, anglonai s tursi-i ajtatos püspök, először a Con-
cordia-tömlöczbe záratot t , nem bizonyulván ellene semmi, 
szabadon eresztetett, házkutatással többször zaklattatott. 
Másodszor a Concordia-tömlöczbe vitetett, de nem bizonyul-
ván ellene ismét semmi, Sorrentoba száműzetett. Itt egy zár-
dában megvonult, a szent-misétől letiltatott, forradalmár szer-
zetesektől szemben gúnyoltatott, bántalmaztatott, mig ismét 
Marana falucskába vitetett, hol most is tartózkodik. 12. Si -
c i l i a n o, capoccio-valloi püspök, a Francesco-tömlöczbe zá-
ratott, hol csak a jó hivek hordtak neki eledelt; innen elbo-
csáttatván, egy zárdába vonulva él, letiltatván minden püs-
pöki működéstől. 13. S o do, cerretori püspök, három kirá-
lyok napján fegyveres kiséret mellett a Concordia nevü töm-
löczbe vitetett, itt másfél hónap alatt a gyilkosok és utczai 
zsebelők társaságában tartatott, innen 500 lira váltsággal 
kiszabadult, máig is üldöztetik. 14 P e d i c i n i, bari-i püs-
pök, a város tömlöczébe záratott, a melyből csak néhány hó-
nap után szabadult meg, 15. Nem szólunk semmit F r a s -
c o l l a , foggiai püspökről. Or an de otrantoi érsekről, V e t t a 
nardoi püspökről, kik tömlöczöztettek s elitéltettek.Nem szólok 
M a r e s c a , nápolyi püspökhelyettesről, ki az Ovo nevü töm-
löczbe záratott, néhány hónap múlva kiszabadult, de a nedves 
és egészségtelen tömlöczben kapott betegség következtében 
meghalt; nem szólok T i p a l d i , a mai nápolyi püspökhelyet-
tesről, ki ellen a befogatási parancs most kiadatott ; P i c a , 
nápolyi penitentiarius kanonokról; T r a m a Januar érseki 
udvari papról, és más plebánusokról, kik befogattak s máig 
is tömlöczben tartatnak. Oh ! a zaklattatásokról, az üldözte-
tésekről senkinek sincs fogalma, melyeknek mi ki vagyunk 
téve. M u r t o , egyházi szónokot a gyermekes questor el 
akarta csábitani, hogy Passagliához, az anyagyilkoshoz sze-
gődjék. Murto eliszonyodott s a csábitót magától elutasította ; 
néhány nap múlva Murtohoz Lamarmorától egy parancs ér-
kezik, mely megtiltja neki a szószéket a templomban. L e o n e , 
capaccio-valoi püspökhelyettes házkutatással zaklattatott, 
kerestek levelet nála a száműzött püspöktől, de nem talál-
tak. Mit mondjak más püspökök-, főpapok-, kanonokok-, püs-
pöki s káptalani helyettesekről, kik üldöztettek, üldöztetet-
nek ma is? A püspökök közül csak 10-ik része maradt meg 
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székhelyén ! képzelhetik Európában a mi helyzetünket, ha 
100 püspökből csak 10 van, a ki megmaradott, a többi töm-
löczben és számkivetésben van ; és a megmaradt tiz püspök 
ellen is megy az üldözés. Tett-e többet Julián, mint Victor-
Emmanuel kormánya? 

PARIS. Az orleansi püspöknek mart 16-ról irott , s a 
,Siècle'-ben közzétett levele előre megczáfolta a vádat, mintha 
a kath. egyház Lengyelországért érzéketlen és szótalan volna, 
íme a második, hason fontosságú levél Donnet érsek sbibor-
noktól vagyon, melyet sz. Kázmér ünnepén papságához me-
nesztett. „Kedves segédeim ! Önök velem együtt emelkedő 
részvéttel kisérték a lengyeleknek jelen kétségbeesett har-
czainak fordulatjait. Önök ezeket föl nem hivták volna, ne-
hogy csak kívánsággal is alkalmat adjanak vérontásra. De ma, 
midőn a nagyobb erő nagyobb szerencsétlenségeknek lehet 
okozója, önök érzelmeiről nem lehet többé kétség. Az egyház 
vádoltatik, hogy a népek sorsával nem gondol. Ez rágalom. 
Ö kárhoztatja a zsarnokságot, hivassék bár forradalomnak, 
vagy egyeduralomnak. Az egyház zokog Lengyelország fö-
lött. Azon hadsorokon, melyek Jézus és Mária nevében men-
nek a tűzbe, minden kath. sziv megindul, s mi minden jó lé-
lekkel rokonszenvünket küldjük nekik. Ök a kötések megtar-
tásáért harczolnak, ők hitükért halnak meg. Egyedül a hit 
mentette meg eddig a lengyel nevet; a hit az, melynek semmi 
sem áll ellent, mivel a hit megemészti a lánczokat- ; haec est 
victoria, quae vincit mundum, Ildes nostra. Bár mily kime-
netele legyen a harcznak, az áldozatok törekvése nem mara-
dand eredmény nélkül. A legyilkolt nők és aggok, a fölgyúj-
tott házak , a hamuvá tett városok magasan fognak kiáltani 
a barbár és hasztalan intézkedések ellen, s megjön talán a 
nap, midőn a rajongás elborzad eme kegyetlenségeken, ezek-
nek véget fog vetni, s visszatérni azon szerződésekhez, me-
lyek ma holt betűnek tartatnak, megvallván, hogy az igazság 
fölemeli a nemzeteket, a bün szerencsétlenné teszi a népe-
ket. Csak Lengyelország hü maradjon Istenéhez, hitéhez, a 
szent-szék iránti ős szeretetéhez ; bizzék tovább is Franczia-
országba, melylyel hit- s régi hagyományaiban össze van kap-
csolva, s meg fogja látni dicsőségének napját. Ha diadalának 
napja még el nem érkezett, ha Europa még haboz, ha segély 
s védő nélkül hagyja , ha ismét el kell esnie, kövesse azon 
vértanút, ki ellenségeitől nyilakkal földre teríttetve ömlő vé-
rével a homokon e szavakat irta : Credo in unum Deum. 
Ezen egyszerű szó : ,hiszek', hiszek az Istenbe, ki a gyengé-
ket védi, hiszek az egyházba, a lelkek szellemi hazajába, hi-
szek föltámadásomba, küldetésembe a népek között, ezen szó: 
,hiszek' tiltakozni fog a zsarnokság ellen, s reményt nyújt az 
oly nemes s oly ártatlan áldozatok miatt. — Hanem testvé-
reim ! az iidvkivánatok, és imák nem elégségesek. Kenyeret 
kell adni az á r iáknak , az özvegyeknek , kiknek férjeik le-
gyilkoltattak, menedéket kell nyújtani mindazoknak, kiknek 
házai fölgyujtattak, a Samaritánusnak olaját kell önteni a ha-
zalluságért kapott sebekbe, ezek az erdők rengetegjeiben 
vigasz nélkül fekszenek, számkivetve saját hajlékaikból; ön-
töttük tegnap kincseinket a munkanélküli kézműveseknek, 
de fogunk még adni tudni. A hazafiság és a hit szoros köte-

lességül teszi ezt nekünk. Feleljünk nagylelkűen segélyhívá-
saikra, miként mindég nagylelkűek valánk." 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 1-én. Főpásztoraink közül többen már 

megkezdették apostoli körutjokat. A bibornok-herczeg-pri-
más apr. 25-én hagyta el székhelyét, a már emiitett helyeken 
kiszolgáltatandó a bérmálás szentségét ; a veszprémi, győri 
püspök urak szintén e szent tisztelkedéssel foglalkoznak ; a 
pécsi főpásztor ő mlga pedig f. h. 3-án induland meg a szeg-
szárdi kerületet szerencséltetendő. 

— R a n o l d e r János püspök ő exclja a sümeghi tüz-
károsultaknak 120 frtot méltóztatott adományozni. 

— Váczon a legény-egyletet főpásztor ő mlga apr. 
26-án nyitotta meg ünnepélyesen. (Bővebben jövőre.) 

— Vácz városa a magán-életbe vonult gr. Z i c h y Hi-
polyt, kanonok ő mlgát igen érzékeny hálairattal tisztelte 
meg. Ottani áldásos működése áldott emlékben fog maradni 
mindenkoron. Ily elismerés igen jótékonyan sugározza be az 
élet alkonyát. 

— A ,P. Lloyd' mult keddi számában egy tárczaczik-
ket közöl a ,szépitő szerekről-, és még ezekről sem tud irni a 
nélkül, hogy a katholicismusnak ne adjon egy oldaldöfést. 
Olvassuk ugyanis : , Die betrogenen Käufer der quaksalberi-
schen Mittel zur wirklichen Verschönerung der Haut glei-
chen denjenigen, welche Geld für Messen ausgeben um 
Gott zu gefallen ; diejenigen, welche durch Auftrag von Far-
ben den blossen Schein der Schönheit erstreben, gleichen den 
Tartüffes und Heuchlern. Diese letzteren wollen nicht schön 
sein, sondern nur schön aussehen. Die ersteren sind thörich-
ter , die letzteren unmoralischer." Os plenum maledictione ! 

— Az orleansi főpásztor ismét sorompóba lép egy uj 
röpirattal a franczia akadémia azon eljárása ellen, melynél 
fogva a 40 tudós körébe már nyilvános atheusokat is fölvesz 
merő ellenzékiviszketegből. Minden intézet addig dicső, nagy, 
mig az alapitónak szelleme leng benne, ennek számüztével 
roskadozni kezd. A lehető legszomorúbb jelenség, midőn már 
mindenből csak politika űzetik. 

— Olvassuk, hogy a franczia nők, közöttük igen sok 
katholika, föliratot intéztek a spanyol királynéhoz a kath. hit 
háborgása miatt elitélt egy-két protestáns megszabadításáért. 
Mindenesetre szép te t t ; vannak azonban prot. országok, hol 
a katholikusok rendszeresen elnyomatnak ; eszükbe jutott-e 
atyánkfiainak azok sorsán könnyiteni? Pedig a szenvedésnek 
oka itt és ott nagyon különböző. Látszik, hogy nem humani-
tas, hanem itt is más valami a tettek rugója. 

— A franczia academiai választás a katholikusok ré -
szére igen jól ütött ki, C a r n é é s D u f a u r e választatván 
meg, nem pedig, mint félni lehetett, Janin és az istentagadó 
Littré. E diadal nem tetszik némely lapoknak, és gúnyolód-
nak kivált Dupanloup fölszólalása miatt, mintha az academia 
„Index - Congregatiót alakitott volna keblében. Jellemző, 
hogy a választási terem elhagyásakor Sandeau ekkép szólt 
Mèryhez : „Nous ni avons plus rien a faire ici " (Nekünk itt 
már semmi teendőnk sincs !) 

F i g y e l m e z t e t é s . Hahn-IIahn Ida grófnőnek álta-
lunk magyaritott „Maria Regina1' czimü regénye legköze-
lebb elhagyja a sajtót. Tisztelettel felkérjük t. cz. gyűjtőin-
ket, szíveskedjenek aláirási-iveiket mielőbb beküldeni, mint-
hogy sz. Medárd napjától, junius 8-ától fogva a munka bolti 
ára 4 frt lévén, csak 4 frtos megrendeléseket fogadhatunk el. 
Keit XX. rendes gyűlésünkben, Sz.-György-hava 26-án. 

A pesti növendék-papság 
magyar egtjh. írod. iskolájának ez évi tagjai. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Havi szemle. 
IL 

A megoldatlan kérdések szaporodása csak a fi-
zetetlen államadósságokban leli hasonmását. Egyik 
kérdés még oldatlan, már a másik előtérbe tolatik ; 
egyik adósság feliratik, már a másik kerestetik; — s 
mindegyik kérdés, ha meg nem oldatik, Európát, 
mindegyik adósság, ha meg nem köttetik, az államot 
fenyegeti. — A váratlanul betörő szükségek a lefize-
tés és egyensúly pontozott számait meghazudtolják, 
s mivel számosak, gyakoriak, váratlanok, mivel min-
denen erőt vesznek, a jelen rendnek nagy betegségét 
regélik. Miklós czár megvetette a nyugati hatalma-
kat, mivel minden órán létükért küszködnek: mit 
tenne ma, midőn Victor és Lajos király háborúval 
fenyegetik ? Néhány magyar lapnak tetszik a ,fa-
tum' szó, stb., mily jó a zavart, melybe sodortatunk, 
mily kényelmes a tényt, melyet ki nem kerülhe-
tünk, a tudomány botrányával, az államtan szégye-
nével, ,fatum4 szóval betakarni, s abba hagyni! Való-
ban fatum, a büntetés fatuma, mely az államférfia-
kat szembevágja, mivel tapodva a jogot, tagadva az 
erkölcsi szabályt, az érdekek nyereményeit fogad-
ták el zsinórmértékül, jövőre szabályul vallották. 
Miután az égőkanóczot az asztagra dobtuk, fatum, ha 
az asztag meggyúl, megég. 

Billault mart. 10-én, a szent-atya 16-án, Napo-
léon herczeg, a párbajokban a keresztény törvénynek 
és fegyelemnek oly példás követője, mart. 18-án a 
lengyel ügyről, a kérdések legújabbikáról szólt, sza-
vaikban Európának arczulata, helyzete nyilatkozott. 
— Billault mondá: „Europa nagy schah-tábla, me-

3) „Regardez l 'Europe, et comparez-la à la Russie. 
Vous voyez les troubles qui agitent toute l'Europe minée 
comme elle l'est par les doctrines le plus pernicieuses. Re-
gardez la Russie, elle seule si mentient debout." 1835-ben a 
vilnai polgársághoz. 1856-ban halála előtt egy órával nem 
mondta volna ezt. (Monde 108. sz. 22. apr. 1863.) 

lyen az érdekek játéka vitetik; veszélyes a játék, a 
ki rajta húzást tesz, attól figyelmet, mérsékletet kö-
vetel." Pius mondá: „Clementissimus misericordia-
rum páter propitius annuere dignetur humillimis et 
fervidissimis precibus Nostris, quas pro Ecclesiae 
triumpho et pace, pro vera omnium populorum pro-
speritate et tranquillitate ad Ipsum dies noctesque 
fundere non intermittimus" ; a herczeg mondá : 
„kell-e háború Lengyelországért? nem tudom. Van-
nak-e és kik a szövetségeseink? nem tudom. Mi se-
tétben vagyunk. Háborút kezdjünk? nem. Békében 
legyünk? ezt sem. Tegyünk, tegyünk. De mit? nem 
tudom, de tegyünk, tegyünk." A hatalmak több-
ségejátszik, Pius imádkozik, a diplomatia setétben 
tapogatódzik, szegletből szegletbe ütődik, a forrada-
lom, melynek a herczeg oly vadon lovagias szónoka, 
hogy Montalemberttel is kezet szőrit, morog, sürög, 
nyugtalankodik, és a nemzet és a nép? . . . Európá-
nak bánatos arcza, siralmas helyzete ! Ez csak schah-
tér, hol a fehér mezőkön az aggodalom töprenkedik, 
a feketében a félelem és álnokság leselkedik, minde-
nik mezőn egy tétel, az érdekek egyik pionja, me-
lyek egymást űzik, törik, kölcsönösen emésztik. 
Nincs gond az erkölcsi szabályra, minden csak játék, 
hol a siker, legyen bár a bün-merényen megnyerve, 
az államférfinek dicső nevet, nemzeti hálát szül. 
„A világon egy mérték van az államférfiak számára, 
ez a siker." A miért Garcia Calzado öt éves bör-
tönt kapott, az államférfi érczszobrot, vagy mint Fa-
rini, nemzeti nyugdijt kap. 2) Az igazság, az isteni 

]) ,Független' 83. sz. 12. april. K. L. ur sajnálkozik 
hogy ez nem igy volt nálunk eddig. 

2) 200,000 frankot ajándékban, 25,000 fr. évenként, ha-
lála után 4000 fr. az anyja, 4000 fr. neje fog húzni. Három 
koronáért, három árulásért igen kis dij. Midőn 1859-ben a 
modenai nemzeti gyűlés sept. 7-én Farininek nemzeti jutal-
mat 59 szavazattal 6 ellen határozott, ő ezt nov. 7-én vissza-
utasította, mondván : „ne vegyék el dicsőségemet, hogy sze-
gényül haljak meg," (non mi tolgano la gloria di morir po-
vero) , az 1863-i képviselők e dicsőségtől megfosztották. 
(Grazzetta di Modena, 1859. nov. 7V — Armonia 92. sz. 18. 
apr. 1863.) 

34 
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törvény, századokon át bírt jog, a társadalom termé-
szetfölötti rendeltetése, a becsület, az erkölcs mind 
félre tétetik, az érdek az, miről cseng a szó, perczeg a 
toll, csörög a fegyver. A tárgyalás csak alkuvás. 
Szövetségeseket keresnek, Ígéreteket tesznek, a jelen 
jutalmat a jövő segélylyel, a jövő segélyt a jelen ju-
talommal biztosítják, másnak vesztére közös nyere-
ményt jeleznek; fordul a játék, az ígéretek enyész-
nek , a kötött szövetségek repednek, a tétel megnye-
retett, kezdődik az uj játék, kik egymás ellen tör-
tek, szívélyesen kezet szorítanak, az érdekek vadá-
szatában a kapott vereséget másnak vereségével fi-
zettetik. A játékban mást megverni annyit tesz, mint 
a verettnek szövetségét egy harmadiknak vereségére 
biztosítani. Orloff 1856-ban példa. Az államférfiak 
többsége játszik, Pius imádkozik, ennél a nyilt őszin-
teség, azoknál a szavak mesterkélt szerkezetébe bur-
kolt utógondolat uralkodik ; Piusnál a szent ügynek 
diadala, nyugodt birodalma, a népek valódi jóléte, 
azoknál az érdek az egyedüli czél. S kinek az ér-
deke? kinek a nyereménye? Olasz-, Görög-, Len-
gyelország, Schlezvig, Syria s Törökország adnak 
választ. Miklós czár megtagadja a cher-frère-t, kap 
háborút Krimben, a polgárosodás a lobogóra tűzetik, 
a népnek zsebeiből ömlik a pénz, ereiből ömlik a vér, 
a beteg ember beteg marad, a török török lesz, a raja 
ma is az, Djedda és Libanon keresztény vért iszik, a 
hatt-humayum pontjai halottan születnek. A tétel 
megnyeretett, Orloffs Walewski szívből ölelkezett.— 
Italia a második tét. Cavour és Napoléon játszik, a 
pénz és a vér ömlik, az kap öt koronát, ez kapja Niz-
zát és Savoyát, a tétel megnyeretett. A béke meg-
köttetik, de ez csak játék, azonnal széttépetik ; Cham-
béryben uj tétel kitüzetik, Castelfidardonál s Vol-
turnó partjain az ős becsület lobogója az árulások tü-
zén megégettetik, a játék tovább űzetik ! Ki nyert? 
A nép, melynek neve a lobogóra íratott? Ez is csak 
játék volt. Nem a lapok, de a turini képviselők regé-
lik, mit nyert az olasz nép. A tömött tömlöczök, az 
üres pénztárak, a beligazgatási zavarok, a lefojthatat-
lan lázadások, a meséig magasodó adóságok, a ma-
gányos és hivatalos rablások, gyilkolások mutatják, 
mit nyert a nép. Angolország Napoléon ellen játszik, 
szereti az idegen népet, éhhalálban fojtja saját népét, 
kijátszotta Garibaldival a császárt, félúton hagyta 
Mexicóban, kijátszani törekedett a tízszer meghazud-
tolt Russel Edével, szeretné tűzbe lökni Varsóban, 
másnak a kára az ő nyeresége, másnak zavara az ő 
nyugalma. A schahot távolból, sőt nem látva is ját-
szák; az államok játékasztalán az államférfi, a hol 

nem sejtik, legsikeresebben működik, legnagyobb 
nyereséggel játszik. A nép nem ritkán csak játék-
eszköz, elővétetik, kitétetik,mozdíttatik, félrelöketik. 
Nevében játszanak az államférfiak, nevében a conspi-
ratorok, az államférfiak egymás ellen, a forradalmá-
rok a nép és királyok ellen; a nép mindent fizet, mit 
se nyer. A diplomaták játszanak, Pius imádkozik ; a 
játék sebten halad, Pius melegen fohászkodik; azok 
érdekért fáradnak, Pius a nemzetek javáért elmélke-
dik, sóhajt, imádkozik. Boldog nép, melyért ily szent 
virraszt és fohászkodik. Multum valet deprecatio just-i 
apud Deum. Ascendit oratio, descendit benedictio. 

Az érdekszabály mellett gyengültek az álla-
mok, homályosultak a jellemek, töredeztek a férfias 
erények. Hol minden csak érdek, ott minden csak 
eszköz ; ily viszonyok között független önerő nem lé-
tezik. Az érdekek széles csatatere nem holt tetemek-
kel, nem eldobott hadszerekkel, hanem államférfiak 
megtört jellemeivel, eldobott neveivel van hintve. 
Eszköz az államférfi, nem az isteni gondviselésnek 
örök czéljaira, hanem időközi érdekekre, hatalmas ő, 
mig sikerrel játszik, eldobatik, feledtetik, ha lépésein a 
siker hiányzik. Nem az elv, melyet véd. nem az erény, 
melylyel diszlik, nem a szorgalom, hanem a siker 
hoz neki babért. 0 nem volt független, irányt nem 
adott, ő csak alkalmazkodás által aratott diadalt. Mit 
tegnap vallott, azt ma tagadja ; ügyes fordulat az ő 
erénye ; ha nem tudott sikerrel hitetni, mások téve-
désére hallgatni, mások gyarlóságait kiaknázni, má-
sok szenvedélyeit fölverni, nyereségre forditani, sa-
ját utógondolatjait rejtegetni, kényszeríttetett a já-
tékasztaltól távozni. A szilárd jellem csak akadály; 
eszközök az életnek minden javai, az érdek a 93-i 
mészárlásokat szabaddá tette, miként a mostaniakat 
Italiában. Bezárták a papnöveldéket Italiában, meg-
szüntettettek a hittanulmányok, ,oremus', exultet', 
Romából jött bűnbocsánati kegyelem miatt börtö-
nöztettek a papok; a turini kormány saját érdekét 
ezekben lelte, a merényeket lelki zavar s külső szé-
gyen nélkül tette ; jött Parisból a parancs, föl kell 
hagyni a botrányos üldözéssel, Peruzzi a forradalmi 
rend érdekéből irta az üldöző parancsokat, ugyan-
azon érdekből írja az ellenparancsokat, a szabadság 
követelte, hogy a püspökökbefogattassanak, a szabad-
ság követeli, hogy szabadon bocsáttassanak, majd 
nem száz egyházi megyét tettek árvává, most, ha igaz, 
a turini főmegyére neveznek, s Romába fölterjeszte-
nek érseket. Mivé lett az állami rend? mivé az or-
szágok alapkövei? Az érdekek kelnek, az érdekek 
enyésznek, s velők a társadalmi legfőbb javak, az ál-



lami biztosságok. A mi ma érdek, holnap veszteség, 
kivel ma ölelkeznek, avval holnap verekednek. Honnan 
van, hogy a democraták, a forradalmárok a királyság-
nak hűséget esküsznek, szolgálatba szegődnek? Farini 
Mazzininek volt párthive, Visconti-Venosta vörös for-
radalmár, ki előtt Mazzini is törpe, gyáva volt. *) 
Ezek ,esküdt democraták!' füleikbe kiáltja Proud-
hon. Ezeknél a királyság eszköz, mely részükre sok 
szolgálatot tehet. Mazzininek Victorra s Napoléonra 
nagy szüksége volt. Nem a zsarnokság nagy, hanem 
a jellemek megtörése után a szolgaság nagy. 1789-
dik elveken indult királyság nem saját erejéből, ha-
nem ügyes alkalmazkodásból él; meddig? — Fran-
cziaország a példa, Turin lesz ujabb példa. "2) Játszanak 
az államférfiak, in fide mondhatjuk, az Isten is közbe-
játszik, s tételét soha se veszti. Adott szabad akara-
tot, de körvonalozott áttörhetlen korlátot, az ő szán-
dékai soha nem hiusulnak. Ez nem fatum, hanem de-
cretum. Hol van Siccardi, Gioberti, Manin, Pepe, 
Santa-Rosa, Salvagnoli, Cavour, Caputo, a merész ját-
szók? Mivé lett Farini, ki fejedelmét, a romai pápát 
kétszer elárulta? 1855-ben a novalesi kolostor eltör-
lésére szavazott, ma ennek falai között, a kiűzött szer-
zetesek czellájában, mint dühös vad leszijaztatott. Az 
Istennek játéka ez, vagy az államférfiak játékának 
gunyora? Emlékezhetünk, mikor a választott nép a 
Faraok által elnyomatott, az Istennek angyala az el-
nyomók elsőszülöttjeit ölte. II. Ferdinand se a forra-
dalomtól, se a nyugati hatalmak hajó-hadától nem 
rettegett, egyedül a fegyvertelen pápa irataitól félt, 
ezeket ,placet'-tel nyomta, s száműzetett egy pap, 
mivel a kitiltott Civiltà zsebében találtatott, s fia, 
II. Ferencz ezen gyanúsított pápánál lel védelmet, me-
nedéket s olvassa, tanulmányozza, mily veszélyes a ki-
rályságra a sz.-szék és a Civiltà Cattolica ! A játék sokra 
ment, hogy Italiában többre nem ment, annak kö-
szönhető, mivel az Isten közbejátszott, a szent-atya 
dies noctesque imádkozott. „A (turini) monarchia 
örülhet, hogy eddig Romába nem ment," irja Tom-
maseo. 3) Pius imádkozik, a conspiratio merényekre 

*) Mazzini ,Unitá Italia' 101. sz. 14. apr. közzé teszi 
Venostának 1851-ben hozzá irott levelét. — Armonia 89. sz. 
15. apr. 1863. 

2) A balkézre kötött legújabb házasság egy dobosnak 
leányával Victornál, s Mazzininek utolsó kiáltványa : „mink 
uszitottuk, hogy a nápolyi mészárlások által magát gyűlöle-
tessé, lehetetlenné tegye, — a czélhoz közel vagyunk," ele-
get szól. (Monde 118. sz. 1. maj. 1863.) 

3) „I governanti (a Torino) ringraziino chi diíferisce 
ad essi la terribile prova di Roma. Roma è un nome che 
schiaccia." Cenni-hez intézett, Luccában 1863-ban nyoma-

ágaskodik : s Pius imája Victor királynak is védvet 
nyújt. A turini kormány, a morgás = ,bisbigli' kormá-
nya, ') gyenge, tehetetlen; az államférfiakban oly dús 
Piémont, most annyira szegény ! Pius a társadalom 
magasabb rendeltetésének őre; az ő fejedelemsége a 
nemzetek elaljasodásának gátja. Eszközzé tétethetik 
a nép, a kormány, a királyság, kifosztathatik minden 
önállóságából, saját becséből, de még a pápai fejede-
lemség áll, lesz, ki az ellen szóval, tettel tiltakozzék. 
Ily játék ez, mely Europa nagy schah-tábláján űze-
tik. Ismerjük meg e játékot, s vágyainkat a politikai 
lapok iránt mérsékeljük. 

Játszik az államférfiak többsége, játszanak az 
összeesküvők, játszanak a nép nevében, a mit tesz-
nek, mondják, a nép teszi. A nápolyi nép nevében 
fosztotta meg Victor II. Ferenczet koronájától, a nép 
nevében követelik Romát, a nép nevében kivántak 
Romától egyezkedést a párisi sürgönyök. A titkok 
titka abban áll, magát a nép nevében bátran föltolni, 
midőn a nép róla mit se tud, mit sem akar tudni. Ez 
a játék legsimább műtéte, nevetségesnek mondanók, 
ha vérengző nem volna. Otto királyt is a három con-
spirator a nép nevében elűzte, s ennek nevében kere-
sett királyt. Russell János, Elliot és a conspiratorok 
játszottak fél évig, mig ma Vilmos dán herczegben 
a játék első tétele nyertnek látszik. Leuchtenbergben 
Russel a pétervári és a párisi udvart Alfréddal kiját-
szotta; a nép szavazott Napoléon herczegre, Garibal-
dira, Alfréd nyertes lett, habár a játszók legjobban 
tudták, hogy a népizgalom, néptoborzás csak játék, 
és senki se gondolt arra, hogy Alfréd görög király 
legyen. De a játék szükséges volt, mivel az érdekek 
kivánták. A szavazó nép aprilt járt. A játék tovább 
űzetett, a nemzet mit se nyert, de mi legdrágább, be-
csületet, hirt, nevet vesztett. Kerestek, kérvényeztek, 
nem találtak királyt. Mire sülyedt a büszke Hellás 
méltósága, midőn in magna officina regum, a német 
herczegek között nem talál egyet, ki magát a meg-
ajánlott görög koronával megtisztelve találja? Esqui-
mók, Tupinambas-k alig találnának annyi elutasitást. 
Hol lesz második Chateaubriand, ki megénekelje, hol 
lesz uj Byron, ki életével védje a dicső nevü, de a 
névből emléket sem biró nemzetet? Koháry-Koburg 
Nándor, Maximilian főherczeg, Nassaui Miklós, Dalé-
carlia, Koburg-gothai Ernest, Szász-gothai Ernest, a 

to t t : „Delle presenti eondizioni d'Italia" röpiratában. Armo-
nia 86. sz. 11. april. 

' ) Venosta piszegéssel fogadtatott a ministeri széken, a 
„Monarchia Nazionale" és „Armonia" ,ministro dei bisbigli' 
elnevezték. 
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brabanti berezeg a megajánlott koronának szótlanul há-
ta t fordított; Leiningen-Koburg, kenti herczeg, mint ha-
jóskap i tány , kis hajóját Hellas királyságánál többre be-
csülte. Mindeniktől csak boldogító készséget kívántak , a 
nép szavazatját kétségkivülinek biztosították. A félévi ka-
landoros királykeresés után a dán udvarra bukkantak, hol 
elfogadás helyett csak reményt kaptak, hogy három év 
után leend király Athénében. A reménynek híre Athenébe 
estve érkezett, másnap a képviselők egyhangúlag Vilmost 
I. György név alatt megválasztották. Önkénytes, szabad, ne-
mes tette a nemzetnek, melyet a 14 meghívott közül kiki 
kapott volna ! Választás ez ? Nem, — hanem egy nemzeti 
tohu-bohu. A hadi fegyelem fölbomolva, minden vad szenve-
dély fék nélkül eresztve, a kincstár kiürítve, a hivatalvágy 
őrjöngésig fokozva, az utak rablókkal szegélyezve, a nemzet 
méltósága megsértve, koronája árlejtésre kitéve, ez a játék • 
nak, melyet a conspiratorok, Russell s Elliot együtt vittek, 
a nyereménye. — Ennyire az olasz nép se sülyedt. Ennek 
nevében kezdetett a véres játék , most már maguk vallják, 
hogy a turini kormány nem nemzet, hanem párt, nem a több-
ség, hanem a kisebbségnek pártja. „A kormány nem képvi-
seli a nemzetet, hanem csak saját vesztére s vesztünkre egy 
pártot. — A párt, mely uralkodik, nevetséges kisebbség ; e 
párt nem a haza, hanem szerencsétlenségre a hazában, se te-
kintélye, sem ereje nincs." 3) Az olasz nemzet tiszteli a pá-
pát, s milliomokra menő Péteríillérrel segélyezi, s nem kiván 
mást, mint a pápa győzelmét, mivel ezért forrón imádkozik ; 
az uralkodó párt sértegeti a pápát, kifosztja, s vesztére éjjel 
nappal törekedik. A nemzet szereti a kath. egyházat, tiszteli 
püspökeit, s hivatáshü papjait ; az uralkodó párt üldözi az 
egyházat, tömlöczözi a püspököket, a feddhetetlen jellemű 
papokat, dicséri, jutalmazza a hitszegőket, Passagliát, Live-
ranit és Protát. A nemzet engedelmeskedik a romai leiratok-
nak, a párt ,placet'-tel kobozza ezeket; a nemzet nyugalmat 
akar, a párt szünetlen izgat, lövet, tömlöczöztet ; a nemzet 
védi saját becsületét, védi területi épségét, az uralkodó párt 
a hatalmas császár szolgálatába szegődött, ide viszi a nem-
zetet, s miként Esau egy tál lencséért Nizza és Savoyával 
eladja szülötti jogát ; s miként ,placet'-et akar kéretni a püs-
pököktől a romai i ratokra, ugy ő mindég placet-et s exe-
q u a t u r s kér Parisban a romai útra. A nemzetre föltolako-
dott párt a nemzet nevében képes és kész legyilkolni a nem-
zetet. Hazánkban is april 14-e nem a nemzet nevében tör-
tént ? ítéljük meg ebből, midőn a Turinban uralkodó párt a 
nemzet nevében követeli Romát fővárosul. Pius imádkozik, a 
conspiratio és a diplomatia játszik, Europa schah-tábla, já-
tékasztal, melynél az önzőbb, s merészebb nyerni szokott, 
mig az Isten közbe nem játszik. Nincs katholikusabb, szabad-
ságszeretőbb nemzet a belga népnél. Mégis Rogier-Frére-
Orban párt ja erőszakot tesz a szabadságon, a parlamentet 
szabadkőmivesi páholylyá, a kormányt kőmives conspira-
torrá teszi, s a kath. egyház elnyomására a kath. nemzet ne-
vében törvényeket hoz. A belga nemzet szereti a szerzetesek 
iskoláit, a kormány gyűlöli ; a nemzet akarja a szabad tani-

' ) 11 governo non rappresenta il paese, rappresenta por sua e no-
stra sventura un partito. II partito che governa , non fe che una scarsa , 
ridicola, impotente minoranza. Diritto 98. sz. 9. april. 1863. — Armonia 
85. sz. 10. april. 

tást, a kormány államtanodákat kényszerit; s e kormány, a 
kőmivesek vak eszköze, kath. nemzet nevében a löweni egye-
temnek burzáit, melyek kath. ifjak nevelésére alapíttattak, 
Löwen város tulajdonává teszi, s ezt a kath. nemzetnek kép-
viselői megszavazzák. Az irlandiak most látják, hogy a 17-
és 18-ik században tett alapitványaik , melyeket a prot. hol-
land kormány se mert bolygatni, egyszerre egy visszaható 
törvény által a községek tulajdonává válnak, melyekről 
a kormánytól kinevezett kőmives-polgármester rendelke-
zik. Az irlandi alapítványok évenként 14,000 frauk ka-
matot tesznek, Howard bibornok alapitványai is 1679-
ből tetemesek, ezen burzák, melyeknek tulajdon-jogát az 
irlandi püspökök számára az angol kormány is egyko-
ron erélyesen védte , most a kőmives atyáknak, kőmives 
páholyok számára nevelt fiak nevelésére fognak adatni. 
Álnoksággal vitte a conspiratio Belgiumban hatalmát oly 
magasra , erőszakkal tette ezt Ttaliában. A nemzet nevét 
bitorolja, de nem képviseli a nemzetet, párt ő és kisebb-
ség, de nem haza, nem nemzet. „Ezen férfiak a lázadók, az 
árulók, a felségsértők segélyével lettek a hazának törvényes 
kormányzói ; ezek szerződésekről, s királysági elvekről be-
szélnek, pedig mind ezt gyűlölték, elárulták, s lia az európai 
királyság tehetné, mindnyájokat felakasztatná", ]) ezek egy 
forradalmárnak vallomásai a turini kormányról, s ott uralko-
dó pártról. Ab uno disce omnes. — Igy játszanak az állam-
férfiak, és az összeesküvők, egyedül Pius imádkozik. Hic est 
fratrum amatőrét populi Israel; hic est qui multum orat pro 
populo, et universa sancta civitate — propheta Dei. 

Az érdekek e rémületes játékában mi érdeke lehet az 
államférfinak, az összeesküvő tábornak, van-e nincs-e egy 
kis állam, melynek fejedelme a halász u tód ja? Az általános 
hadjárat általános indokra, általános érdekre mutat. Ne f e -
ledjük, hogy a kőmivesekből összeállított kormánynak, a forra-
dalomnak a conspiratio a tényezője s vezére. A forradalom-
ban kiki, s minden csak eszköz, csak játékszer. Ez az emberi-
ség lelkismeretének halála, nemességének temetője. A pápa 
is fejedelem; mint pápa, mint fejedelem engedelmességet kö-
vetel. de egyszersmind az ember nemességét az engedelmes-
ségben sértetlenül hagyja, — nem csak, — sőt magasztositja. 
A nemesség nemtője : obediens patri, usque ad mortem. Ha 
van nemes indokom, miért engedelmeskedem, ez által méltó-
ságomból mit se vesztek, sőt nyerek. Obedire regnare est. 
Engedelmeskedik a fiu az atyának, engedelmeskedik az 
eb is az urának, a két engedelmesség különböző. Nemes 
volt sz. Pál, midőn nyakát Nero bakóinak bárdja alá nyu-
godtan tartot ta ; aljas volt a Senatus Populusque Ro-
manus, midőn a koronás iszonyt az istenek közé sorozta. 
Hermenegildus et-si exterius jacebat ligatus, apud se ta-
rnen in magno mentis culmine stabat securus. 2) Istennek 
engedelmeskedem, midőn törvényes fejedelmem parancsait 
teszem ; emez indok nemessége nemességemet sértetlenül 
megőrzi. Midőn fejedelmem parancsaiban, hazám törvényei-

' ) , ,Hanno governato e governano perche la rivoluzione di ribelli , 
di traditori, di rei di rei di Stato liha fatto leggit imi reggitori di paese . 
Parlano dei patti, dei principii monarchici ; e sono ribelli a tutte <|ueste 
cose , sono tutti rei dei del capo ; el' Europa monarchica s e la potesse , li 
dannerebbe a lpat ibo lo ." Diritto ayr. 7. — Armonia 87. sz. 12. apr. 1863. 

2 ) S. Greg . 1. 3. dial. c. 31. 



ben az Isten hatalmának hódolok, mindég jogom van megte-
kinteni, nem ütközik-e össze e parancs, e törvény az Istennek 
a szivre irott, vagy a csalhatlan egyház által tanitott paran-
csaival? E joglelkismeretem sértetlen méltóságának bizonyí-
téka, s hogy az ember oda ne tolakodjék, törhetlen gátja. — 
Ezt nem akarta a mult századi absolutia, ezt nem akar-
ja a mai forradalom, hogy legyen fölötte egy hatalom, 
melyre az alattvaló némely esetekben hivatkozhassék. Nem 
tűrhet ik, hogy miután a testet bírják a polgárban, a 
lelket nem bírhatják.- Napoléon ezen sajnálkozott Nincs 
az isteni jogból is kizárva a visszaélés, de ki van zárva 
a visszaélésnek jogossága. Es ha már zsarnoktól kell egy vagy 
más országnak kormányoztatni, legalább legyen e zsarnok 
olyan, kit a gyontató-atya megdorgál, megbüntet, kit az egy-
ház megint, fegyelem alá vet , kit a pápa kiközösít, a hivek 
imáiból, az egyházi temetéstől kitilthat, s nem lesz parla-
ment, mely VIII. Henriknek bujaösztöneit törvényesítse, nem 
lesz senatus, mely Adrián császárnak játszótársát Antinoot, s 
. . . . Faustinát az istenek közé tegye. Teljes és vak eszközt 
kívántak a régi játszók, kívánnak a mostaniak a népből, s 
ennek minden szellemi javaiból, azért a lelkismeretet lenyű-
gözni, az egyházat nem ronthatván le, ezt a fejedelemség 
lerontásával, a társadalmi befolyástól megfosztani akarják. 
H a a pápaság leveretik, a zsarnokság kényelmesen uralkodik, 
s nem lenne, ki fölkiáltana: ,megállj, te zsarnok vagy!' 

Játszik tehát mindenki? Minden hatalom e földön? 
Akkor mondjuk : „Du die Ich und Ihr, die all' der Weltkreis 
fasst, — Schah zu spielen mit dir selbst geschaffen hast," 
de ne tevedjünk, Pius imádkozik, ez ima minden tervezett 
játékot e földön kijátszik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fö l sége f. é. apr. 21-rő l ke l t legfe lsőbb határozatával 

<lr. G e 11 m a n n J ó z s e f , fehértemplomi alesperest és plebánust a „ S . 
Sp ir i tus de D y e n n s juxta fluvium K ö r ö s " cz. prépostsággal dijelenge-
dés mel let t méltóztatott l egkegye lmesebben földíszíteni. 

VÁCZ, Szent-Gryörgy-bava 26-án. Városunk buzgó 
kath. hivei, s különösen jámbor s istenfélő iparosai ma egy, 
lelki örömök- s szellemi élvezetekben jelentékenyen gazdag, 
s azért kegyeletes emlékekben századokig fönmaradandó dí-
szes s egyszersmind fontos ünnepélyre viradtak föl. A kedves 
hazánk több püspöki székvárosában is dicséretes buzgalom-
mal fölkarolt, s még dicséretesb anyagi és szellemi áldoza-
tokkal létesitett legény- egyleteknek, a korunkban oly igen 
fontos hivatásu iparos osztály keresztény műveltségét s jám-
bor vallásosságát tárgyazó iránya sokkal méltányosb elisme-
rés- s általánosb helyesléssel találkozott városunknak kath. 
hivei- s polgárainál : sem hogy hasonló irányú egyletnek kö-
rükben mielőbbi alakítását régóta keblük legforróbb s leg-
szentebb óhajai közé nem számlálták volna. Ezen buzgó óhaj-
tás az ügyet érdemileg fölfogni s kellőleg becsülni tudó egy-
háziak, különösen pedig a városunkban örökké áldásos em-
lékben élendő ft. C z e t t l e r Antal, püspöki szentszéki ül-
nök s papnöveldei lelkiigazgató által a közel múltban ernye-
detlen nemes buzgalommal ápoltatván, s tisztes társasági, va-

' ) Rumi M e s n e w i , Dschela ledin ; T h o l u c k Blüti iensamml. aus 
der morgen! . Mystik, p. 88. 

lamint polgári házi körökben meggyőző érvekkel ajánltatván : 
nem sok időre sikerült a városunkban alakítandó legény-
egyletnek üdvös eszméjét, mint általánosan fölkarolt jószán-
déku igyekezet tárgyát üdvözölhetnünk. Mig az előbb tisz-
telt, valóban apostoli buzgalmu s ritka tevékenységű egyhá-
zi férfiú, a püspök ő méltóságával, s a legközelebb érdeklett 
czéhmesterekkel több izben tartott előértekezletek és szó-
váltások nyomán, s különösen a mindkét részről dicsérendő 
áldozattal nyújtott segélyezési ajánlatok következtében, a jó 
ügyet odáig fejlesztette : hogy az élénk vágy- s szent lelke-
sedéssel ápolt üdvös eszme még mult év Szent-Andrásliava 
elején a Mindenhatónak segitsége mellett, s a szeplőtelen 
szűz Anyának kegyes oltalma alatt megtestesült : a kath. le-
gény-egylet ft. E l l e n b a c h e r István, székes-egyházi kispré-
post, kanonok s felső-városi plébános urnák közkedvességü 
elnöksége, valamint a föntisztelt papnöveldei lelkiigazgató 
ur minden tekintetben áldásos vezérlete, illetőleg alelnök-
sége alatt szerencsésen megalakult. S ez idő óta a kath. ipa-
ros segédek csoportosan gyülekeztek a Czizel városi polgár-
tól kegyes püspökünk főpásztori gondoskodása mellett kibér-
lett egylet helyiségébe : hogy ott magukat az egylet növen-
dékei közé föliratva, annak zászlója alatt az egyedül igaz 
műveltség s boldogitó jámbor vallásosság áldásos tanát hall-
hassák s ifjú sziveikbe véshessék. Ezen egylet mélt. s főtisz-
telendő püspökünk főpásztori hatalmával ma teljes ünnepély 
mellett a nyilvánosságnak átadatott vagyis : megnyittatott. 
Az ünnepély a felső plébániai templomban, — hol már az 
egyletnek tagjai a pest- fővárosi hasonnemü testvérületnek 
nt. S z a b ó k y Adolf elnök ur által hat iparos-segéd kör-
nyezetében fölhozatott zászlója alatt épületes rendben előre 
fölállítva valának — a Szentléleknek segitségül hivása 
mellett, ugyancsak püspök ő méltósága által mondott csendes 
misével vevé kezdetét ; mely alatt az elég erős hangokkal 
rendelkező egyleti dalárda szent énekek zengedezésével ne-
velte a jelenlevő hivek áhitatosságát. A püspöki csendes mi-
sét a pesti legény-egylet tudós elnökének rövid, de kenettel-
jes hitoktatása követte , melynek tárgya volt: a bűnbánat 
szentségében való méltóképeni részesülés magasztos lelki 
gyümölcsei, különösen pedig azon keresztény erényeknek 
vonzó ecsetelése, melyek az iparos segédek lelkiképen meg-
tisztult szivét legméltóbban ékesítik. Erre ugyancsak tisztelt 
pesti elnök urnák érzelemkifejezéssel végzett előimádkozása 
által, a szent áldozáshoz készülő egyleti növendékek keblé-
ben a hit, remény s szeretet isteni indulatai keltettek föl. 
Majd elhangzott a közgyónás, s az egyletnek reményteljes 
u j tagjai püspök ő méltóságának apostoli kezeiből fogadták 
a szeplőtelen bárányt az örök élet kenyerét. Mig lelkünk 
szent megilletődéssel imádta a csodálatosan elrejtett nagy 
istenséget: figyelmünket szeretett főpásztorunknak szives 
nyájasságot, s atyai indulatot lehelő szavai kötötték le ; 
melylyekkel a jelen szent ünnepélynek czéljai s jelentőségét 
szokott megnyerő modorával előadván, a megnyitandó le-
gény-egylet kibérlett helyiségébe kegyeskedett meghíni a 
buzgó hiveket. A polgári színezetű menet, a czéhzászlók ün-
nepélyes lobogása mellett, illő komolysággal vonult a felső 
plébániai egyházból a paradicsom-utczában helyezett Czizel-
féle háznak e czélra diszesen fölékesített lakosztályába. I t t , 
miután az egylet nagyságos elnöke ő méltóságát, mint an-
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nak nagylelkű alapitóját, s kegyes védnökét meleg szavakkal 
s megható lelkesedéssel üdvözlé : nt. Szabóky Adolf, pesti 
elnök ur az egylet keletkezésének főbb mozzanatait történet • 
hiven előadván, s annak mintegy százra menő iparos tagjait 
püspök ő méltóságának tiszteletteljesen bemutatván : azok-
nak nevében azon alázatos kérelemmel járult kegyes szine 
elé, hogy az egyletet püspöki joghatóságánál fogva megerő-
siteni, s azt ezennel ünnepélyesen megnyitottnak nyilváníta-
ni méltóztassék. A főteremben tekintélyes hangnyomattal 
kiejtett püspöki megerősités igéit minden részről dörgő él-
jenzések üdvözölték; s a ritka jelenet-előidézte általános lel-
kesültség főfokát érte el azon főpásztori kegyesség nyilvá-
nulásakor, melynélfogva méltóságos püspökatyánk eléggé 
nem dicsőíthető nemes szivének, s minden üdvös czél előmoz-
dítására áldólag kiterjedő jótékony lelkének sugallatát kö-
vetve, ns. elnök urnák 300 pengő ért. forintot földtehermen-
tesitési kötvényekben azon kijelentett akarattal kézbesitett : 
hogy azon tőkének kamatja évenként az egylet szükségeinek 
fedezésére fordittassék mindaddig, mig az az ő tulajdon s 
egyéb nagylelkű jótévők adományaiból gyarapodva, egy ál-
landó s tulajdon háznak megszerzésére elegendő alapot nyujt-
hatand. Erre nt. K a m m e r e r Ferencz, Vácz-felsővárosi 
segédlelkész, mint a lelkipásztorkodásnak hivei közti folyta-
tására Váczról távozott ft. Czettler Antal, tapió-sághi plébá-
nos urnák az alelnökségben püspökileg kinevezett méltó utó-
da emelt szót, s kedves szerénységgel nyilvánította köteles 
hálaérzelmét a pesti legény-egylet tudós elnökének, azon 
közelismerést érdemlő buzgalma- s szíves fáradalmaiért, 
melyeket ő a legény-egyletnek városunkbani szervezése, s 
most megnyitása körül tanúsított. Majd az egyleti tagok ne-
vében egy iparos segéd folyékony előadással üdvözlé a ma-
gas vendéget: püspök ő méltóságát; Racsek pesti egyleti 
tag pedig szónoki hanglejtés- s bátor otthonossággal alkal-
mi versezetet szavalt. Az általános helyeslés hangos kifaka-
dásait a pesti kath. legény-egylet derék titkárának a test-
vér-egylet növendékeihez intézett, s dicséretes lelkesedéssel 
szavalt üdvözlő beszéde szakitá meg. Végre a váczi legény-
egylet tiszteletbeli dékánja alkalmas zárbeszédben köszönte 
meg fővédnök ő méltóságának az egylet iránt oly kitűnően 
nyilatkozott atyai kegyességét ; s a vendégkoszorunak ünne-
pélyük emelésére történt szives megjelenését. S ezzel az egy-
leti dalárda a pápai néphymnust szabályos négyes hangon 
elénekelvén az ünnepély véget ért. Adja a Mindenható, hogy 
a váczi kath. legény-egylet szent József mennyei védelme 
alatt föl virágozzék; s a reményteljes iparos segédeknek szol-
gáljon üdítő oázul a földi életnek lelki s testi küzdelmeiben, y. 

BECS, apr. 23-án. Az itt érdekkel vitatott napi tárgyak 
egyike a protestáns hittani karnak az ős bécsi egyetembe 
erőszakoskodó beolvasztása. Már 1848-ik évben elkövetett 
mindent ezen, Ferencz császár által állami költségen állított 
s Ferencz József császár ő fölsége által kitűnő szabadalmak-
kal ellátott protestáns hittani kar, a bécsi kath. egyetembe 
való hasonjogu fölvételre ; de akkor elutasittatott : most 
1861-dik évi junius havában újra sürgölni kezdé ezen 
protestáns hittani kar fölvételét a kath. félezredes életű bé-
csi egyetembe. Eziránti folyamodását az államministerium 
az egyetemi tanácshoz tette át véleményadás végett, s az 
ügy egyes karok közüléseiben megvitatva, oda hajlott, mely 

sem az egyetemi tudós kar jogfogalmának, sem pedig komoly 
jellegének meg nem felelt. — A katholikus egyetem tudorai-
nak s tanárainak sorába a fölvilágosult szabadság, s állítóla-
gos békóiból fölmentett tudományos szárnyalat hóditó gőzé-
nek nyomása alatt egy tized óta annyi protestáns s israelita 
csúszott be, hogy a ki ezt nem tudja, annak feltűnő, miként 
nyerhetett a protestáns hittani karnak annyira igaztalan s 
túlfeszélkedő mozgalma oly sok szavazatot a kath. egyetem 
tudori s tanári egyletében ? — A sok alaptalan és nagyrész-
ben sértő okoskodást megsokalva az egyetem higgadt hittu-
dori collegiuma, legújabban egy, minden oldalról fölvilágositó 
röpiratban nyilatkozék e tárgyban, mely oly fontos, miként 
ellene aligha győzhet más valami, mint azon elv „stat pro 
ratione voluntas." — A protestáns kívánság iránt nagy haj-
landóságú három világi kara az egyetemnek különösen jár t 
el ez ügyben ezen emlékirat szerént, mert meghallgatta a 
folyamodó protestáns hittani kart, s elfogadva annak köve-
telő folyamodványát, e három világi kar hat collegiuma a 
kérdést megvitatta a nélkül, hogy mindenek előtt theologus 
collegájának e részben véleményét, mint e tárgyban tagad-
hatlanul legközelebbi illetékest kikérte, vagy csak bevárta 
volna, s szavazott nagyon kedvezőleg a protestáns követe-
lés javára, s a kath. egyetemi hittani kar rovására ! — Ezen 
tény már magában elég világosságba helyezi az elemeket, 
melyek a kath. bécsi egyetemben vannak; s ezen eljárást a 
hittudori kar eme vélemény-utóirata méltán megrójja. A bécsi 
kath. egyetem oda jutott ma, hogy tulajdon tanárai azok tá-
borába sorakoznak, kik tagadják azt, mintha ezen egyetem-
nek kath. jellege lenne, ezt pedig azért, mert elhitetik maguk-
kal azt, a mit a rationalismus minden positiv vallásra, de 
leginkább a katholika vallásra ráfog, hogy gátolja a tudomá-
nyok fejlődését. Ezt az emlékirat becsületesen fejtegeti, s 
megmutatja, hogy sem a tudománynak, sem a társadalomnak 
nem használ az, ki a tudomány kezelését az egyház kezéből 
ki- és elvonja, mert az egyház a valódi fölvilágosodást nem 
csak hogy nem gátolja, de előmozditja ; sajnos csak az, hogy 
a kath. birodalmi főegyetem világi karai annyira buzgólkod-
nak ezen egyetemet katholikus jellegétől megfosztani, — 
hogy a protestáns Némethon kedvezéseit, illetőleg kegyes 
megelégedését megnyerhessék ! Azt, hogy a bécsi egyetem 
mint katholikus, a katholika hit érdekeinek előmozdítására 
alapíttatott légyen, a hittudori kar már előbb okmányokkal 
megmutatta, s ezen okmányok egybeillesztve kevés idő alatt 
nyomtatásban is megjelennek, hogy pedig most is katholikus 
jellegű, az onnan kitűnik, hogy cancellárja mindég a bécsi 
nagyprépost, kath. ünnepekre szabályszerűen köteleztetnek 
megjelenni décánjai, egyedül kath. hittani kara van stb. A mi 
pedig azon jogérvényeket s hasznokat illeti, melyekre a beil-
lesztés alapittatik, azok valóban olynemüek, hogy csodálni 
lehet, miként ereszkedhetett is csak egy ősi bölcs egyetemi 
összes testület a hittani kar rovására azoknak elfogadásába, 
nem mondjuk megvitatásába. A mivel a protestáns hittani kar 
1850-ben ministeri válasz által kérelméből elmozdittaték,hogy 
sem az egyetem még véglegesen rendezve nincsen, sem a prot. 
hittani kar még oly karban nincsen, hogy üdvösnek látszhat-
nék beillesztése az egyetembe: erre most, mint jogalapra tá-
maszkodnak. 1848-ban aprót, hittani kar főindokul ez ügyben 
arra hivalkozott, hogy az akkori egyetemi Aula tanulóinak 
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törekvéseit testvéri buzgalommal tevék magukévá növendé-
kei : ez valóban nem erősítette meg a szükséget a lefolyt tiz 
év után, midőn az octoberi idők szabadabb szelei kezdtek 
fuvallani, s az „opportunitás" igy idézett indoka nem a leg-
kedvezőbb indok a kérelmezőkre; de tovább ezen jogérvényt 
illetőleg, maguk a higgadtabb protestánsok is elismerik, hogy 
sem az idézett ministeri szavakban, sem a protestáns ügye-
ket rendező 1861 -ki pátensben nincsen alapos jog azon kö-
vetelésre, hogy a bécsi kath. egyetembe fölvételüket sürget-
hessék. — A mi pedig a hasznosságot illeti, megmutatja 
ezen vélemény-irat, hogy ez épen hiányzik nemcsak, de 
fölötte káros is, mert sem a bécsi kath. egyetem fényét nem 
emeli, sem a békét nem szilárdítja, sem a költséget nem ke-
vesbíti. A pariteticus egyetemekre való hivatkozásról bizo-
nyítja, hogy ha Némethonban egy-egy kath. facultas beillesz-
tetett is itt-ott egy nem teljes karu egyetembe, az csak lefi-
zetése volt az igazság-érzetnek azon kath egyetemekért, 
melyek ujabb időkben Némethon protestáns tartományaiban 
elnyomattak, a mi a bécsi egyetemre nem alkalmazható. — 
Az irat azt ajánlja, alakittassék egy protestáns külön egyetem, 
s erre Debreczent ajánlja, melyről az itteni protestáns hit-
tani kar kérvényében igen kicsinlőleg szólott, s megmu-
ta t ja , hogy ott sok protestáns tudományosan művelte ki 
magát. Erre ugyan azt felelik, hogy Debreczenben hel-
vét-vallásu protestánsok vannak, mig a másik felü hittani 
kar ágostai; de hát ezek itt egybe ne férnének, midőn 
Bécsben a katholikusokkal akarnak férekezni egész a — 
kiszorításig ; jellemzi azon idézet is Fényesből ez iratban, 
hogy Maria-Theresia idejében maguk a protestánsok voltak 
azok, kik ellenszegültek a kormány törekvéseinek, mely azokat 
e g y — egyetembe akarta szorítni a katholikusokkal. — Vé-
gül megjegyezve, hogy különösen hangzik az, miként 28 mil-
lió kath. ellenében alig három millió protestáns liitfelekezetü 
a birodalom fő, alapitásilag kath. egyetemét párviszonyossá 
akarja erőszakolni : az érintett irat 52 lapon igy szól : világos 
tehát, hogy a bekebelezés által a kath. hittani kar a protestáns 
hittani kar párviszonyositásában rövid idő alatt a szárazra 
szoríttatnék, s félezredes egyetemi tisztes fönállása olyT pro-
testáns tanintézetnek áldoztatnék föl, melyT vallási alapjára 
nézve alig idősb három századnál, valódi fönállásában pedig 
négy évtizednél, s mely az osztrák polgárok absolut kisebb-
ségét képezi — csupán azért, mert ez a bekebelezés után 
vágyódik, magát minden nagy kiváltságai daczára elszige-
teltnek érezve. — Ámde ide zárom az iratot magát *), mely 
alatt az igaz ügyért buzgó hazánkfia ft. D a n k ó József, 
egyetemi tanár s a hittudori kar dékánjának neve vagyon, s 
kinek tehetségei, hü katholikus papi érzelme, erélye s befo-
lyása nem hiu reménynyel biztat, hogy a birodalom katholi-
kus főegyeteme minden fondorkodó törekvések daczára ka-
tholikus jellegét meg fogja tartani, főleg miután a bibornok-
érsek s az összes hittani kar ez ügyet lelkesen védi, s a jogi, 
bölcsészeti karban is nagy tudományu ügybajnokokat számit, 
kik a tömeg ellenében a szent ügyet alaposan támogatják. 

PALERMO, mart. 30-án. Nem csak szellemileg akar-
ják az egyházat elnyomni, hanem anyagilag is tönkre tenni. 
A zsarnok kormánynak igen sok eszköze van, a féktelen saj-

Meleg köszönet érette. S z e r k. 

tónak nagy a szemtelensége ; ehhez jön még az erőszak a 
cultusnak letiltásában Nem említem a sok kisebb templomo-
kat , melyek a vallásos egyesületek tulajdona voltak, s most 
raktárakká alakíttattak át, sőt hol a nemzeti gyüldék tanács-
koznak, s a religio ellen szitkokat szórnak; nem is emlitem 
a számos parochialis templomokat, melyek két év lefolytán 
Palermoban állami czélokra világiasittattak ; de mindevvel, 
ugy látszik a forradalom meg nem elégedett. Sz. Zita már-
ványdus templomát legújabban kórodává ; a győzelmekről 
nevezett sziiz Mária templomát, melynek építési művészete 
ritka, laktanyává alakították á t ; Marina plébánia templomot 
pedig szép ürügy alatt, hogy az utczát szélesbitsék, lerontot-
ták. Ürügyet kerestek arra is, hogy a város számos részeiben 
álló szobrokat, képeket eltávolítsák, ezek között szűz Máriá-
nak egy képét, mely egy épület sarkán századokon keresztül 
a nép ajtatosságának kedves tárgya volt, eltávolitották , ha-
bár sokkal magasabban volt, hogy sem az átkelőknek valami 
akadályt tett volna. A harcz csak a templomok, a szent szob-
rok és képek ellen vitetik, mivel a közlekedést könnyíteni 
akarják, mást sokat kellene tenni, és még sem teszik. Ez azon 
művelődés, melyet a turini hódító kormány Siciliába be akar 
hozni. Mit tesznek az egyházi hatóságok ? a palermói főme-
gyében legkevessebbet. 

NÁPOLY, mart. 22-én. Megindulással olvastam a tudó-
sitást azon zaklattatások némely tényeiről, melyeknek a ná-
polyi püspökség az u j korszakban alá volt vetve, s máig is 
üldöztetik. Jó, ha a történet számára följegyeztetnek e tények, 
miszerént legalább a papság tudja, mit kelljen tartani azon 
boldogságról, melyet a forradalom mindég bő mértékben szo-
kott ígérni, hogy a papságot terveire segédül megnyerje. 
Azért azon tudósításhoz folytatásul én is szolgálok néhány 
adatokkal, és pedig ugy, mintha a merények és üldözések so-
rát ottan folytatnám, a hol az előbbi sorozat végződött: 17. 
S a 1 o m o n e , a tudós és ajtatos valernoi érsek első volt 
azon hét püspök között , kiket a forradalom azonnal elűzött 
püspöki székükről. Utczai szólam volt akkorán : ki a püspö-
kökkel! Az érsek akkor megyéjét látogatta, bejött Nápolyba, 
hol házkutatást kellett kiállnia, mig a zárda csendes lakóit 
kímélni akarván, nehogy személye miatt valamit szenvedni 
kényszerittessenek, Avellinoba ment, a hol most is siránko-
zik elárvult megyéjének szomorú sorsán, — nem térhetvén 
vissza érseki székébe. Z e l o , a munkás és ajtatos aversai 
püspök minden erőszak után, mely állhatatossága ellen meg-
kísértetett, hogy a forradalomhoz szegődjék, szilárdan ma-
radt polgári hűségében a törvényes király és püspöki köte-
lességében a pápa iránt, az utczai sepredék ujongatásai kö-
zött kiűzetett püspöki lakából, Nápolyba vitetett, perkereset 
alá vétetett, mivel nem akart fölszentelni pappá oly egyént, 
kit a papságra méltatlannak tartott. Ennek se szabad megyé-
jébe viszsza menni. — 18. R i c c i , cajazzoi püspök lakában 
megtámadtatott, bántalmaztatott, minden értékes tárgytól, 
mely a püspöki lakban volt, megraboltatott, testvérének, ki 
Nápolyból futva, nála menedéket keresett, erőszakos fogság-
ba vitelét kénytelen volt látni, sőt ő maga is a garibaldisták-
tól kivonszoltatott, megveretett s a városon kivül a mezőn fél-
holtan otthagyatott. A kapuezinus atyák hozzá siettek, életre 
hozták, zárdájukba vitték, innen Gaetába ment, Gaetából 
Nápolyba, hol most is megyéjéből számkivetve tartózkodik. 
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19. A m b r o s i o, muroi püspök, egyike a hét püspöknek, 
kiket a forradalom legelőször áldozatul kiválasztott, először 
papjai, kik udvarában szolgáltak, elűzettek, ő maga püspöki 
lakában őrizés alatt tartatott, senki hozzá be nemeresztetett, 
végre éjjelenként halálkiabálások között megtámadtatott, 
rémittetett, csakhogy a forradalomhoz csatlakozzék; de szi-
lárdan maradt püspöki és polgári kötelességében, éjjel elvi-
te tet t Sorentoba, hol máig is tartózkodik a foglyok élelmén. 
20. F o r m i s a n o , olai érdemdús püspök, a pórnéptől meg-
támadtatott, az utczán kimondhatlan átkozódások és méltat-
lanságok között vonszoltatott ; székes-egyháza fölgyujtatott, 
püspöki laka elpusztíttatott, ma katonai laktanyává változ-
tattatott, hol a nápolyi népnek lelkesei, kik törvényes feje-
delmük mellett fegyvert ragadtak, vagy a brigantinak neve-
zett fegyvereseknek adott némi segélyről gyanusittattak, 
őriztettek. Az aggastyán püspök Nápolyba ment, a missiók 
házában megvonult ; de itt nem maradhatván nyugodtan, ma-
gányos házba vonult, s megyéjétől távol maradni kénysze-
rült. — 21. A v a n e o , calvi-i s teanoi püspök, hires a tu-
dományosságáról és buzgalmáról, midőn castellanatoi megyé-
jéből uj megyéjébe utazott, hová a szent-atya által áttétetett, 
a forradalmi csoport reá lövöldözött, jobb kar já t , czomb-
ját a golyó átfúrta, egy golyó mellkeresztjét találta, ezt eltör-
te, scapularéján, melyet mellén viselt, megakadt, ugy, hogy 
életét csak az isteni gondviselésnek és bold, szűz Mária ese-
dezésének köszönheti. Kigyógyulván sebeiből, háromszor per-
kereset alá vétetett a hamis vádak következtében, de mind 
a háromszor a törvényszék által ártatlannak nyilatkoztatta-
tott. Nápolyba, innen Avellába menni kényszerült, a hol 
most van távol megyéjétől.— 22. L a s i s p r o , gallipoli-i 
püspök is kiűzetett megyéjéből, Ealvanoba belebbeztetett, de itt 
is üldöztetve a forradalmároktól, Nápolyba vonult, hol fájdal-
mait és személyét egyedül az Isten látja és a jámborok. 23. 
R a f a e l , sorentoi püspöki helyettes, tudós kanonok, az érsek 
számkivetése után ő is elűzetett, s most Londonban van két 
éven át, hol gyermekeket tanit, miután az angol nyelvben 
igen jártas. Utódja, Guida József, 24 pappal egyszerre befo-
gatott, szabadulásukat egyedül egy angolnak köszönhetik, ki 
megindult az embertelenségeken, melyek ellenük elkövettet-
tek, Cialdinihez ment, s az emberiség méltóságának érdeké-
ben követelte, hogy vagy bocsáttassanak azonnal szabadon, 
vagy pedig rendes törvényszék elé állíttassanak. Oh, ha az 
európai hatalmasságok tudnák, vagy tudni akarnák, mit kell 
itt minden becsületes polgárnak, papnak és püspököknek 
szenvedni, nem csudálkoznának, honnan veszi magát a fegy-
veres nép, melylyel 100,000 piemonti katona két éven át 
nem birt ! 

VEGYESEK. 
P E S T , maj. 5-én. 0 emtja a m. k. helytartótanácstól 

hivatalos közlönyül elfogadott „Tanoclai Lapok" pártolását 
különös körlevélben méltóztatott ajánlani. 

— A „Szent-István-Társulat"-nak apr. 23-án tartott 
ülésében olvastatott a nm. helytartótanácsnak azon leirata, 
melyben a választmányi tagok számának 60-ról 100-ra emel-
tetése helybenhagyatik ; a nagygyűlés jul 2-án megtartan-

dónak határoztatott ; a társulati naptár jul. végéig meg fog 
jelenni ; martiushóban a tagok száma 52-vel szaporodott. 

— S z a b ó József, pápai praelatus ő mlga a marczali 
templomnak, hol egykor mint segédlelkész működött, 4 mise • 
ruhát méltóztatott ajándékozni és megigérni, hogy, ha hal-
lani fogja a hivek jó hirét, mig él , mindég jótevőjük marad. 

— A vácz-megyei ez évi névkönyv szerént a jelenlegi 
m. főpásztor a püspökök sorozatában 84-ik : a káptalan visz-
szaállitása, vagyis 1700-tól fogva prépost volt 15; kanonok 
van 10, közöttük 4 jubiláris-áldozár; esperesi kerület 17; 
plébánia 112; káplán 60; megyebeli pap 201 ; papnövendék 
46; a főpásztor patrónus 15, Sina báró 17 plébániában; 37 
liberae coll. Kath. hivő van 368,989 ; iskola-kötelezett 34,374, 
más vallásfelekezetből legnagyobb számmal vannak reformá-
tusok, tudnillik 94,557. Az összes lélekszám 632,553. 

— A Szent-László-Társulat apr. 21-én tartott gyűlésé-
ben a bolgár missióra adakozott 821 frtot; hazai czélokra 
1000 frt, melyből 500 a Lipót-templomnak ju t ; őszentségé-
nek 1216 frtot. 

— P a p p - S z i l á g y i József, n.-váradi g. e. püspök 
ő mlga, hat román jogász számára, egyenként 300 frtnyi ösz-
töndijt alapitott. 

— A budai népszinház is történelmi forrásul szolgál a 
m. tud. akadémia egy levelező tagjának. Sz. F. ugyanis a ,Pr. 
E. ' lapban ekkép i r : „Elmondottam egyrészről fönebb,— 
de a történelem lapjain annál jóval több van följegyezve, — 
a mit Szelepcsényi, gróf Széchenyi György és Kollonics Li-
pót akkor müveitek, s ugyancsak a történelemből ismerjük, 
s ő t m é g a b u d a i n é p s z í n h á z b a n i s a „II. Rákó-
czy Ferencz fogsága" czimü drámában Kollonics szájából 
hallottuk, e főpapnak az ő és emiitett társai akkori eljárását 
és irányát jellemző politikai maximáját: „Hungáriám facio 
captivam , dein catholicam, tandem germanam." Ugyanezen 
tudós búvár igéri, hogy 1865-re elkészíti történelmi mono-
grapliiáját a 17-ik századbeli üldözéseknek, melyeket a pro-
testánsok különösen Sopronban és vidékén tűrni valának 
kénytelenek. Ily források után sokat remélhetünk. 

— W a g n e r , göttingai tanár, kinek nagy vitája volt 
Vogttal azon kérdés fölött : valljon az emberi-nem egy pár-
tól származott-e? azt javasolja, hogy 1864-ben Göttingában 
koponyakiállitás rendeztessék azon problémának megoldásául: 
valljon nemzeti typus-e a koponya alakja, vagy csak egyéni ? 
E végből össze volnának állitandók a) középeuropai élő né-
peknek, germánok, celtak, slavok koponyái ; b) a középtenger 
közelében élő népeké ; c) koponyák a középeuropai temetők-
ből az archaeologiai időszakok vagyis az úgynevezett kő-, 
bronz- és vasidőszakok szerént, hogy ekkép meghatároztat-
hatnék, ha valljon ezen különféle miveltségi koroknak külön-
féle koponyaalakok felelnek-e meg? Wagner tagadó vá-
laszt remél kihozhatni az összeállításból. 

— Calcutt, az angol parlament tagja legújabban a 
kath. hitre tért. Ezen megtérés az isteni malaszton kivül Co-
hen Hermann atyának köszönhető, ki megtérvén, a sarutlan 
carmeliták szerzetébe lépett, és mint ilyen már Brigthonban 
is sok protestánst megnyert a kath. egyháznak. 

M e g j e l e n t : „Keresztény Vezérczikkek", az Épületes 
Könyvtárnakmásodik könyve Nogáll Jánostól. A szép eszmék 
közé igen érdekes történelmi adatok vannak szőve, melyek 
kellemesen vezetik az ész- és szivhez a lángoló lelkesedéssel 
ecsetelt ker. igazságokat. 

FIGYELMEZTETÉS : Lapunk jelen számához melléklet gyanánt 
csatolva van az épülőben levő lipótvárosi templom rajza ; mutatványul 
küldi azt nt. S o i t e s z Alajos, ára egy képnek 5 kr. ; a jövedelem a neve-
zett templomnak van szánva. A megyei hivatalokhoz már küldött ily 
képeket terjesztés végett. Sok áldozattal járó fáradozása is megérdemli 
a pártolást. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JAN0S. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, május 9-én. 3 G . I. Félév. 1863. 

TARTALOM: Egyházi szónokok Pesten. III . IV. 
(Vége.) — A német kath. egyetem megalapítására vonat-
kozó nyilatkozat. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Egyházi szónokok Pesten. 
(Vége.) 

A központi szónokok állása vetné meg a szó-
noklatra képző iskolának alapját, s nem is igényelne 
külön intézetet, hanem önmagából fejtené ki a szó-
noklati képzés fokozatait. — Ha az emlékezet szár-
nyain visszarepülünk a korba, melyben az ékesen 
szólás csak nagy nehezen tudott magának utat törni, 
s polezokat teremteni, (ámbár, ha egyszer befolyásra 
vergődött, az államélet s közigazgatás szálait kezébe 
vette) kettős tanúság jutalmazza fáradalmainkat. 
Egyik : hogy a fővárosok, különösen Athene szóno-
kai túlragyogták egész Göröghon szónokainak dicső-
ségét, — másik : hogy a világ-csodálta s müveikben 
most is élő szónokok, mesterektől tanultak, Romá-
ban Plotius nyitá meg az ékes-szólás iskoláját, Cicero 
Lysiásnak, Isocrates és Demosthenesnek beszédjeit 
tanulmányozta s Latium nyelvére tette át(Eutropius 
VII. k. 105. 1.) Az úgynevezett prae-exercitamenta-k 
mind előkészítő s képző szabályai voltak az ékes-
szólási tannak, — a görögöknél Hermogenes, má-
soknál Priscianus e szabályokat könyvekben is meg-
örökiték. 

Ezeket előre bocsájtva, a papnöveldék az egy-
házi ékes-szólásnak megannyi conservatoriumai lesz-
nek, ha az egyházi ifjaknak e téreni kiképzésére még 
nagyobb gond fordittatik, hogy kedvük éledjen, buz-
galmuk a szenvedélyig fokoztassék. Több megye 
központi városában vannak egyházi szónokok, kik 
kizárólag e tisztet teljesitik, helylyel-közzel e hivatalt 
a tanári testületre ruházzák, s ennek tagjai egymást 
fölváltva szónokolnak. Már, ha ily provinciális váro-
sokban a székes-egyházi szónokok állomásai csőd ál-
tal töltetnének be, ez egyrészről azt eredményezné : 
hogy a városi miveltebb közönség a megyei papság 
legtehetségesebb szónokait nyerné, (mi eddig is meg-

történt ugyan, de az összes megyékről szólván, föl-
vett tárgyunknál biztos alapot kellekeresnünk) más-
részről a növendék-papság a cathedr. szónok példány-
szerű előadását látva s elsajátítva, a ferde kézmozgá-
soktól ideje korán elszoknék, s az emberi indulato-
kat és szenvedélyeket hiven kifejező tagjártatásokat 
magáévá tenné. Alkalmazzuk ezt a pesti pap-növen-
dékekre is, kik annyival szerencsésebbek, hogy hír-
neves szónokok mellett képezhetik ki tehetségeiket. 
—: A művészeti tökély sokoldalú kiképzést, nagy ál-
dozatokkal járó fáradalmakat kíván, mégis ugy lát-
juk , hogy másoknál a hajlam és szenvedély, s a tö-
kéletességre törekvés vágya előtt lesimulnak a ne-
hézségek göröngyei, sőt az előadó művészek osztá-
lyánál nem terhesek az öntökéletesitési ösztönszülte 
müutazások. A papnak legfőbb művészete az egyházi 
szónoklat, melyben az előadás csaknem oly lénye-
ges rész, mint az alapos kidolgozás, — e kettőnek 
egymásközti öszhangzatos egysége szüli a hatást. 
Nem tagadhatni ugyan, hogy az igazság gyenge elő-
adás mellett is az okok sulyjával győz, mint. Seneca 
mondja : „magna est vis veritatis, quae contra omni-
um ingénia, calliditatem, solertiam contra fictas ho-
minum insidias facile se per seipsam defendit," ámde 
ne feledjük, hogy nem csak az elmékre, de a szi-
vekre is akarunk hatni, mennyiben vagy térités, 
vagy a jóban megerősítés a sz. beszéd czélja, s erre 
nézve inkább Lactantiussal tartunk: „véritas licet 
possit sine eloquentia defendi, ut a multis saepe de-
fensa, tamen claritate et sermonis nitore illustranda et 
quodammodo disserenda est, ut potentius influât in 
animos, et vi sua instrueta, et luce orationis ornata." 
(In praefat. Instit.) Hogy félre ne értessünk, az elő-
adás alatt nem a hevesebb, kitörő, szinészit értjük, 
mely például egy drama momentumait a csalódásig 
élethün ábrázolja, s úgyszólván magát az életet szín-
padra hozza, hanem a természetim, de egyszersmind 
egyházi komoly színezetűt, melyet csak a sz. lelke-
sedés eleveníthet, s melylyel nem illusióra, hanem a 
meggyőződésre s megindulásra akarunk hatni. — 
Mintha csak az egyházi szónoklatról mondta volna 
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Cicero : „non declamatorem de Ludo, non rabularn de 
foro, sed perfectissimum et doctissimum oratorem 
quaerimus." A fönebb kifejtett hatás előidézésére, az 
előadási készület szükségét azon léléktani tapasztalás 
is igazolja, mely szerént a szép előadásu beszélőnek 
szavára a közéletben is könnyebben hajlunk, avval 
szivesen időzünk; ellenben a darabos, merev s egy-
hangú előadási modor az okoskodást épen legna-
gyobb, megindító erejétől fosztja meg. Ezen igaz-
ságot találóan fejezi ki a következő szabály : „Doctri-
nae et eloquentiae ornamenta in pronunciatione apta, 
et convenienti corporis gestu consistunt, quibus qui 
se instruxerit, tribus módis homines aggreditur: au-
res penetrando, oculos demulcendo, et animos inva-
dendo." (Valér. 1. 8.) 

Ezek folytán kiemelendő napjainkban azon ör-
vendetes jelenség, mely szerént az egyházi szellem 
több papnöveldében évenként szavalati academiák ren-
dezésével e fontos szabály felé gravitál. Ezeknek a 
bátorsághoz szoktatáson kivül nem csak azon jó olda-
luk vagyon, hogy mint például egri pap-növeldénk-
ben az ifjak a müveit külföldi nyelvek tanulására 
ösztönöztetnek, s abban szép előmenetelt tesznek ; ha-
nem és főleg : hogy az előadásban gyakoroltatnak. — 
Midőn azon óhajomat fejezem ki: vajha minden egy-
házi megye itjusága közt meghonosulna ez üdvös 
szokás! — el nem titkolhatom azon észrevételt: vaj-
ha a költészet virágos mezején Jézus fölállított ke-
resztjét is láthatnók, s egy pár ifjú a szavalás alkal-
mával rövid, de jelesen kidolgozott egyházi beszédet 
szépen előadva, az ünnepélynek vallásos zamatot adna 
s azt megkoronázná! 

Általában pedig a székes-egyházi szónokot tar-
tom legmüértőbb mesternek, kinek egyik hivatalos-
kodási ágát tehetné : a növendék-papoknak az egy-
házi szónoklatban bizonyos időben begyakorlása. E 
végre az elméleti és gyakorlati tanítás kifolyásaként 
czélravezetőnek látnám, hogy az ifjak által gyakor-
latkép mondatni szokott sz. beszédeket meghallgassa, 
s azokra észrevételeket tehessen, olykor pedig maga 
is jelenlétükben minta-beszédet tartana, s azokkal is 
betanittatván, őket az előadásba is gyakorlatilag be-
vezetné. — Egy megye ifjúsága reményvirági kö-
zött kertészkedő szónok, messze kiható, lélekemelő 
hivatásában, az önképzés feszitett studiumára ébresz-
tetnék, mely a fogékony elméjű, közlekedő szellemű 
ifjak társulatát a jelesebb egyházi szónoklat conser-
vatoriumává alakítaná. Orator fit. 

Vonjuk most mintegy scálára a mintaszerű kép-
zés fokait, s látni fogjuk : hogy a pesti szónokok föl-

állítása éltető s tenyésztő meleget fog terjeszteni, 
melynek, jótékony hatása már a papnöveldékben 
érezhető lesz, s a tehetségdús ifjak a pesti egyházi 
szószéket mint egy dicső pálya világító ösvényét 
fogják tekinteni. S ha egy Julius Caesar nagyratörő 
lelke Nagy-Sándor hódításai fölött elborul, ha egy 
Themistocles álmatlan éjeit avval mentegeti: „quia 
me trophea Miltiadis de somno excitant !" (Plutarch, 
in Themist.) ki ne becsülné az ifjúban, ha még ezen 
indokoknál is magasztosabbaktól indíttatva, sz. hité-
nek alapos, koszorús védője óhajt lenni, épen ott, hol 
mint pap hazájának is legtöbbet szolgálhat, s a távol 
ködében ragyogó fény szivében édes álmát és re-
ményt kelt: hogy azt egykor ő is elérheti?! A ki-
sebb városi egyházi szónokokat a mivelt osztály tag-
jai mint eddig is örömmel s lelki haszonnal, a pap-
növendékek mint tanítóikat ezenkívül önképzési ha-
szonnal is hallgatnák, s a jó előadást mint a gyakor-
lati szabályok hü lenyomatát lelkükbe vésnék. — A 
jeles egyházi szónokoknak megyékszerte válogatott 
osztálya már megkönnyitné a központi szónokok vá-
lasztását, (melyből azonban a nem-főegyházi szóno-
kok kizárva nem lennének) s elvégre az ezrekre üd-
vösen ható tanításon kivül, mint alább látni fogjuk, 
minden év meghozná a beszédfüzért, mely a katholi-
cismus tisztán értett és védett elveijt, miként a leg-
szentebb morál szabályait a fejlődött miveltség szín-
vonalához mért alakban tenné le az egyház és haza 
oltáraira, gazdagitván egyházi irodalmunkat, s uj 
forrását nyitván meg asz. beszédek gyűjteményének, 
melyből évről évre bővebben meríthetnénk, s külö-
nösen dogmaticus tartalmú remek beszédekkel gaz-
dagodnánk. 

IV. 
Az indítvány elfogadása előtt nem lehetvén he-

lye minden részletezésnek, mellőzöm azon befoly-
ható tárgyakat, melyek a szónoki állomások czél-
szerü betöltését illetőleg a kész munkálatot kiegé-
szítenék, — egyelőre még csak néhány pontot érin-
tek, melyek a fővonalakban körülirtt indítvány föl-
világositására szolgálnak. Első az : 

a) hogy a szónoknak nem volna szabad a poli-
tika sikamlós mezejére kicsapongani. Nem mintha 
nagy következésünek tartanok az egyházi szónok po-
litikai haranguirozását, erre a leélt események után, 
s politikailag érettebb nemzet-testünknek szüksége 
nincs; — de mivel e tisztán vallásosan erkölcsi czélu 
állást, mely tehát az örök ig-azság és fönséges morál 
változatlan elveit hirdeti, a változó idő és rendszer 
bizonytalan hullámzásinak kitenni nem akarjuk. 01-
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vashat és szólhat szónok a mult lapjairól, a nemzetek 
történeti múltja a tudomány- s búvárkodó léleknek 
sajátja, az emberiség' közös kincse; de az égető poli-
tikai kérdéseknek, a forrongó viharok közepette egy 
nagy városban fejtegetése, ez uj intézmény kitűzött 
czéljával ellenkeznék. Mi tagadás benne, ily kitűnő 
hatályú állás könnyen megszéditheti a gyarló em-
bert annyira, hogy magasztos hivatalába beszőheti az 
egyéni előmenetel hálóját, s akkor? — mert nem az 
Ur igéjére eresztjük meg a hálót, egész nap munkál-
kodván, semmit sem fogunk. — A hízelgés tömjény-
füstje föl- vagy leszáll, mindkét irányú befogja a 
szónok tisztes homlokát, ki ennek következtében 
vagy „turbae minister" Diogenes, vagy „adulator au-
licus" Tacitus szerént, és miután minden hízelgés 
szolgaság; igen sokat veszt a tiszteletből, ha reá al-
kalmazhatók Tiberius szavai, ki a tanácsból kimene-
telekor gyakorta mondá: „0 homines ad servitutem 
paratos !" Hesperosz nagy csillagász volt, azonban egy 
zivatar alkalmával Atlasz hegyéről elragadtatván el-
tűnt. A mythosz őt hajnalcsillaggá tette. (Császár 
Fer. görög és rom. mytholog.) Pesten az egyházi szó-
nok az országé, az összes katholicismusé, neki Atlasz 
hegyéről bármi zivatar alkalmával letűnni, — az 
állás jövőjét, melyhez az egyház sokszinü reményei 
kötvék, koczkáztatni, — a lelki épülés megkezdett 
nagyszerű müvét megszakítani nem szabad, nem il-
domos. Különben e pont a c) pontban nagyobb vilá-
got nyer, s mint a létesülhetés s fönmaradhatás sine 
qua non föltétele önmagát fejti meg. 

b) A szónoki pálya időtartama csak három, négy 
évre terjedhetne. Nem csupán azért, mert a leggazda-
gabb forrás is kiapad, de mert két három év alatt e 
téren valamint szép előmenetelt tehet s érdemeket 
gyűjthet a szónok, ugy buzgalma meg is lankadhat, 
pedig itt folytonosságban kell maradni a szorgalom-
nak s szent lelkesedésnek. Aztán meg három év méhe 
alatt egy ország papságában sok szép tehetség fejlő-
dik , mely szinte tér- s hatáskörre vár. Lehetne 
ugyan kivétel a szabály alól azon esetben, midőn a 
közmegelégedésre működő az országos helytől nehe-
zen válnék, de szinte megrövidíthető lenne a három 
év olyannál, ki bármi oknál fogva helyét kellőleg be 
nem töltené. *) A pályáját dicsőén megfutott szó-
nokra saját megyéje ölében is tárt karok várnak, s 
mind szónok mesteri minőségben fontos szolgálato-
kat tehet, mind az egyházirodalom terén szerzett ér-
demeit szaporíthatja. Azalatt pedig ismét egy más 

*) Kit vélne a t. czikkiró e tekintetben illetékes bíró-
nak ? Ez nehéz pont, sok tekintetben veszélyes is. S z e r k . 

megye láthatárán tűnik föl a fény, hogy az ösztön 
rugójának, — melyet az idő kerekének sok éves fo-
gai megakaszthatnának — rezgése permanens marad-
jon. Ugyanazért : 

c) Hogy ne csak a pesti közönségnek, hanem 
másoknak is a szónok lankadatlan szorgalmáról tu-
domásuk legyen, jónak sőt szükségesnek látnám, 
hogy az egész éven át tartott sz. beszédek cyclusa 
minden év végén ki is nyomatnék. Mert miután e 
szónoki állomás a tanitó egyház védszárnyai alatt or-
szágos jellegű, megkívánható a szónoktól, hogy mint 
a katholicismus hivatalnoka, a kath. világ areopagja 
előtt mintegy számadásképen mutassa be minden évi 
szorgalma gyümölcsét. „Docti non solum viviac prae-
sentesstudiososdiscendierudiunt; sed hoc idem etiam 
post mortem monumentis litterarum assequuntur" 
(Luccius 1. offic.) Cicerónak s másoknak hátrahagyott 
szónoklati remekeit ki ne olvasná örömmel és haszon-
nal? — Mig Hortensiusé a Forum királyáé- s más 
szónokok müvei elenyésztek, Cicero beszédjei nyernek 
az olvasás által, s azokból sokat tanulhatni. E kívá-
nalom a sebesen gördülő év rövidsége miatt túlfeszi-
tettnek látszik, de menti azon lélektani tapasztalás, 
hogy sokszor az égő buzgalomnak is szárnyai sze-
getnek , s a lelkesedés tüzét is éleszteni kell. Mit 
használ, ha a szerencsés választás a legjelesebb szó-
nokra esik is, ha ez néhány beszédeinek babérlevel-
kéin hosszasan piheni ki már nem is érzett fáradal-
mait? A magas erkölcsi állás, melyre hivatott, még 
csak tért szabályozott, alkalmat nyújtott a kiváló 
tisztelet megnyerésére : „Qui bene praesunt presby-
teri dupplici honore digni habeantur: maxime qui 
laborant in verbo et doctrina," (1. ad Timoth.) de a 
vállalat nagy erkölcsi felelősséggel is jár, melyet tel-
jesíteni nehéz, de dicső! 

Ime itt az indítvány főpontokban körvonalozva. 
Az indítvány s uj eszme zöld asztalnál ugy, mint fe-
hér papiroson, vagy hirtelen érlelődik a körülmé-
nyek szükséges volta s az egyetemes elismerés fény-
melegénél, vagy elbukik a mélyre és senkitől figye-
lemre nem méltatik, némely eszme későbbi évek mé-
hében újra megfogan s népszerűséget nyer. Gyenge 
erőm érzetében nem tudhatom, nem ismertem-e félre 
enmagamban erőnek a jóakaratot? csak annyit érzek, 
hogy a legszentebb indok: isteni sz. hitünklánglelkü 
tiszta tanításának terjesztési vágya vezette tollamat. 
Hazánk lelkes papjai, ha az alapeszmét helyeslik, a 
kivitel különbözhető módjára nézve a testvériség kö-
teléke- s a közös ügy érdekénél fogva nyilatkozni 
fognak. E nagy erkölcsi testületben rejlő s nyilat-

3 G* 
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kozó értelmiség záloga annak, hogy ez alapon a 
lelki épülés erkölcsi falai — bár tervemtől eltérő-
leg — csakhamar magasra nyúlnak. — Kik a Szent-
lélek által rendelvék kormányozni Jézus magyar egy-
házát, s Sión falain őrködve, hazánknak is jóltevő 
egyházfejedelmei, őket különösen is kérem a fiúi 
tisztelet hódoló érzelmei között: vegyék át kezeim-
ből a szerényen nyújtott plántát, s ültessék Jézus 
egyházának örök tavaszu kertjébe! — S még csak 
néhány szót: 

A haladó kor sebes szárnyakon repül, az önfen-
tartás ösztöne hatalmasabban nyilatkozik mint va-
laha. Minden osztály, minden társulat kifejti erejét, 
biztosítja magának a tért és jövőt. Mi sem maradha-
tunk veszteg, küzdjünk, zászlóinkon a sz. hit és er-
kölcsiség betűi ragyogjanak! A közerkölcsiség gyászt 
kezd ölteni, harcz nélkül is folyik az emberi vér, test-
vér a testvérnek, szülő a gyermeknek, gyermek a 
szülőnek oltja életét, többször mint ezelőtt bármikor. 
Forgassuk az evangelium kétélű fegyverét, hogy le-
küzdjük az erkölcstelenséget, — hintsük az isteni 
magot serdülő nemzedékünk szivébe, hogy biztosít-
suk az egyház és haza jövőjét. Föl munkások az Ur 
szőlőjében ! az ébredés tavaszán a hitélet bimbója fa-
kadoz, oltalmazzuk a hitközöny derétől, s fejleszszük 
azt egy szebb jövőre! — Föl munkások, kik az Ur 
szántóföldjébe hintjük Isten igéje magvát, ne ismer-
jük a nyugalmat és fáradságot, sz. hitünk s hazánk 
szeretetének melege szikkaszsza föl verejtékünk ne-
héz cseppjeit! — „Rogate ergo Dominum messis, ut 
mittat operarios in messe m suam." (Math. 9.) 

Klampacky Alajos. 

K német kath. egyetem megalapítására vonatkozó 
nyilatkozat. 

Mult évben a német kath. egylet, Aachenben tartott 
nagy-gyülésén, egy uj kath. egyetemnek megalapittatását 
határozta el. A löweni kath. szabad egyetemnek egyik disze, 
Moeller tevé az inditványt, a gyűlés egyhangúlag elfogadta, 
a hely szinén azonnal pénzgyüjtést tett, s az ügyhez komo-
lyan fogott. Az egylet mult évi oct. hónapról fölszólítást in-
tézett Németország összes katholikusaihoz, mely fölszólítást 
annál szivesebben közöljük, mivel a tudományoknak müve-
lését Németországban előadva , fényt vet más egyete-
mekre, s meghatározván a katholikus egyetemnek fogalmát, 
minket is int. Az egyetemek a 16-ik század előtt egyházi in-
tézetek, egyházi testületek voltak, az egyháznak oltalmában, 
és szabadságában részesültek. A prot. fejedelmek kezűkhez 
ragadva a prot. felekezet vezetését, szükségképen az egye-
temeket, egyetemes jellegüktől megfosztva, állami intézetté 
változtatták, s igy lett, hogy az állam vitte az isteni-tiszte-
letet, az tanitott egyszersmind. Az egyetemek tehát atyát 

vesztve, urat kaptak, szabadságuktól megfosztva, az állam-
nak szolgáltak és hivatalképző növeldévé szállíttattak le A 
német kath. egyletnek czélja oly egyetemet alapitani, melybe 
az államnak semmi befolyása, a tanári testület, az egyházi 
hűségben szabadon művelje a tudományokat; vagyis oly 
egyetemet, melynek szabadsága legyen az állami hatalom, 
s katholicitása az egyház iránt. A nyilatkozat ez : Egy katholi-
kus egyetemnek alapitása mult év sept. 10-én a 14 ik nagy-
gyűlésen a német kath egyletek képviselői által egyhangú-
lag elhatároztatott. Biztosítani akarván az ügyet, még azon 
az ülésben pénzgyüjtés tétetett, annyira kedvezően fogadta-
tott ezen ügy, s alulírottakból e czélra bizottmány nevezte-
tett ki. Mindenekelőtt a vállalatot a szent-atya védnöksége 
alá ajánlottuk, s most alázatosan a német érsekekhez, püspö-
kökhez, s minden német kath. hívekhez folyamodunk, kérve 
az ő közremunkálasukat e nagy vállalatra. — „Szabad kath. 
egyetem," már a név is mutatja, hogy ennek a 22 német 
egyetemeken fölül olyas valamivel kell bírni, a mi azoknál 
hiányzik. Mondják : nem hiresek-e a már létező egyetemek ? 
Nem találni-e bennök nagy tudományu férfiakat? Nincs-e 
bennök a tudománynak minden ága méltóan képviselve ? Nem 
mutatnak-e föl nagy eredményeket? Nincsenek-e ott jeles 
kath. tanárok, kiknek az egyház előtt is nagy az érdemük ? 
Nem elég-e mind ez a katholikusoknak ? — Mi válaszul ad-
juk : Nem, — mind ez nem elég, mivel ezen egyetemek nem 
katholikus egyetemek, s mivel bennök a kath. tudomány s 
nevelés nem bir kellő szabadsággal. — ,Szabadság' ,katholi-
citás' egyiken se található mindaddig, mig csak az egyetem 
az ő viszonyaiban, az ő irányában, az ő alapelemeiben az 
egyházzal teljesen meg nem egyez, vagyis mig a pápának 
és a püspökségnek teljesen alárendelve nem lesz. Ily egyete-
met akarnak a német katholikusok ! — Hogy e vállalatnak 
jelentését helyesen fölfoghassuk, tekintsük mily helyzetben 
van az egyház a tudományhoz általában? Minden századok-
ban az egyház ápolta a tudományt, és ezt az erény szülőjé-
nek, a tudatlanságot pedig a bün forrásának mondta. A szent 
jós szavai szerént, quia repulisti scientiam, repellam te ne 
sis sacerdos, a papi rendbe csak elégséges tudománynyal 
biró férfiakat fogadott. — Az egyház, más tudós intézeteknek 
is létet adva, különösen elősegítette az egyetemek megalapítá-
sát. 0 bírja az isteni kinyilatkoztatást, nem fél az igazi tudo-
mánytól; mivel az elme által fölfedezett igazság nem ellenkez-
hetik a kinyilatkoztatott igazsággal. A midőn egy állítás ellen-
kezik a kinyilatkoztatott igazsággal, az nem igazság, hanem 
tévely. Ha tehát a tudomány elszakad az isteni igazságtól, 
veszélyes lesz arra, a ki azt előadja, ugyszinte arra is, a ki 
azt hallja, és pedig annál veszélyesebb, minél fényesebb 
alakban s ügyesebben adatik elő. Egyedül az egyház ment-
heti meg a tudóst az ily tévedésektől ; természetes tehát, ha 
a katholikusok szivükre veszik, hogy legyen egy tudományos 
intézet, mely az egyház pártfogása alá helyezve, biztositson 
minket a tiszta, és meg nem hamisított tanról. —Már ha az 
egyetemek szervezését tekintjük Németországban, azt talál-
juk, hogy az egyháznak lehetetlenné tétetett azon viszonyt 
elfoglalni, mely őt a tudományra nézve megilleti. Ne csaljuk 
magunkat, hazánkban a prot. tudomány foglalta el az ural-
kodási tisztet az egyházi szabadság nagy kárára. A 22 egye-
tem közül 16 egészen protestáns ; s miként értik és kezelik 
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nálunk a paritást Bonnban és Boroszlóban, egy röpirat meg-
tanított minket. *) A mi a többi 6 egyetemet illeti, annyira 
sikerült azokat dekatholizálni, hogy többé kath. egyetem 
gyanánt nem tekintethetnek. Nincs szükség e fölött további 
fölvilágositásokat adni, hanem csak inteni és serkenteni a 
kath. hiveket, hogy ezen egyetemek nyerjék vissza kath. 
jellegüket, melyet nem kellett volna elveszteniök, hogy 
azon czélnak megfelelhessenek, melyre alapitva vannak. 
— Jelenleg minden egyetem az államnak van alávetve. 
Az igaz, hogy némely egyetemnél a hittani karra nézve 
némely befolyás engedtetett a püspökségnek, de ez távol 
van, semhogy azon egyetemeknek a kath. jelleget megadná, 
vagy biztositaná. Egy szóval, a tudomány tantermeikben 
nem katholikus. Az állam csak hitközönyösséget növelt az 
egyetemeknél, mely az egyház elleni gyűlöletben nyilatko-
kozott. A hitetlenség befészkelte magát, s ebben növelkednek 
jövendő hivatalnokaink, jogászaink, orvosaink. Az egyház, 
mely arra van hivatva, hogy isteni tanja által üdvös befolyás-
sal legyen a tudományokra, háttérbe szoríttatott, sőt na-
gyobbára egészen kizáratott. A kath. szülők, kik nagy gon-
dossággal magzatjaik sziveikbe a religiot beültették, kény-
szerülnek látni, miképen vesztik el fiaik a religiot, s men-
nyire szivnak be oly elveket, melyek hitetlenségre vezetnek. 
— Állapodjunk meg csak e nagy horderejű tárgynál. Igaz, 
hogy a kath. tudomány nagyot haladott utolsó években, sőt 
mondhatni, hogy több ponton a prot. tudományosságot túl-
haladta. Moehler és Klee-től kezdve a kath. tudomány kibon-
takozott a prot. irodalom urasága alól. Az egyházi történe-
lem és a canoui jogtan tisztán kath. let t ; az ágazatos hi t tan 
és a hitvédelrai tan nagyon haladott. Hanem az is igaz, hogy 
a hittanulmányokon kivül a kath. tudománynak se léte, se he-
lye nincs az egyetemeken ; a világi történelemre, a bölcsé-
szetre, a jogtanulmányokra vajmi csekély befolyással bir, a 
természettani tanulmányokra pedig épen semmivel ; nincs te-
hát az egyház a tudományra nézve oly helyzetben, hogy an-
nak terén tevékeny lehessen, s körébe elegendő tudományos 
erőket gyűjthessen. Nem nagy nyereség az a kath. egyházra, 
hogy fiai közül némelyek a tanári testületben vannak, miután 
ezeknek oldalán mások nagyobb számban vannak, kik a té-
velyt ép oly joggal hirdetik, mint azok az igazságot. A t é -
velynek igy pontosított ereje ellensúlyozza az igazság baj-
nokait a működésben. Továbbá nincs meg a tanárok közötti 
öszhangzás ; s mindennapi dolog, hogy a mit az egyik vitat, 
azt a másik tagadja. A mi tehát a katholikusoknak hiányzik, 
a mit akarnak létre hozni, az valósággal kath. egyetem, me-
lyen minden tanulmányok a kinyilatkoztatott igazsággal ösz-
hangzatban adassanak elő, hol minden tantárgy, öszhang-
zik a másikkal és önmagával. Erre nézve szükséges, hogy 
mindenik a tanárok közül a szent hitnek igazságaira támasz-
kodjék, mivel ha csak egy hitezikkelyt is tagadna, megtá-
madna, a tanári testületnek egész ereje elveszne. Tehát min-
den tanár alávetné magát IV. Pius szabályainak és a tridenti 
zsinatnak, s ünnepélyes hitvallást tenne. A tanárok ezen 
hitvallomást időszakonként ismételnék, hogy állhatatosságuk 
a hitben kétségkívüli legyen. (Vége köv.) 

' ) Denkschrift über di Paritaet an der Universitaet zu Bonn, 
mit einem Hinblick auf Breslau, und die übrigen preussischen Hoch-
schulen. Freiburg in Breisgau. 1862. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
FELSŐ SZELI, maj. 2-án.Főmagasságu bibornok-her-

czeg-primásunk a sellyei esperesi kerületben a bérmálás 
szentsége kiosztásával köztünk működött ; elfelejthetlen ma-
rad az ő apostoli körútja nem csak a szent hitben megerő-
sített 6780 bérmáltaknál, hanem a t. cz. kerület minden hivei 
szivében a legkésőbbi unokáknál is , mivel nincs arról emlé-
kezet, hogy Mátyusföldnek ezen tájékán valaha személyesen 
a főpásztor apostolkodott volna: és ha angyali jó pásztorunk 
nem szállt is meg minden plébánián, de kőrútjában megállt 
minden helységben ; a templomot és paplakot, és még a fiók-
templomokat is meglátogatá. Nagy is az öröm, mivel nincs 
egy juha főpásztorunknak , ki irántai gyermeki hódolatát és 
örömét le nem rótta volna Ma még ezen fölül egy eltévedt 
ifjú jöt t vissza az egyház kebelébe, s Sellyén tevé le a hit 
vallomását főpásztorunk kezeibe. Ma délután Sellyénél kelt 
át a Vágón, tőlünk távozván áldását rajtunk hagyta; mi is 
bús, de hálás szivvel mondjuk neki ,Isten hozzád' atyánk, fő-
pásztorunk , mi drága kincsünk és ékességünk ! I t t mi to-
vábbra tartóztatnánk, de máshol esengnek utánad. 

Specziár Lajos. 

DOROSMA, apr. 25-én. Ha vizsga szemmel kisérjük a 
kereszténységet, látunk hitfelekezeteket, melyek Krisztus ke -
resztzászlójától, melyre ősapáik esküvének, elpártolának. 
Az Istentől rendületlen kősziklára alapitott egyház boldogitó 
anyai keblétől elszakadt lelkek Krisztus varratlan köntösét 
megszaggatták; a positiv religio által mély bölcseséggel 
hirdetett, s az örök élet kellő munkálására elkerülhetlenül 
szükséges üdvhozó hitigazságok titkait eldobva, az édes 
Megváltóval folytonos meghasonlásban élnek. „mert ha ki 
nincs én velem, ellenem van" , mondá O. A hitfelekezetesség 
lábra kapásával az Ur keze nyomasztólag nehezedett a nem-
zetekre , mivel sz. Cyprián szerént : „nem lehet annak Isten 
az Atyja , ki az egyházat nem vallja anyjának." A hittévely 
okozta egyenetlenség, s pártoskodás iszonyúan dúlja az embe-
riség kebelét, mert ártalmas s keseríi az Urnák elhagyása. 
Az isteui származású, őseredeti világ-egyház hitegységétől, 
melynek főőre Péterben a Romában székelő pápa , elpártol-
t ak , biztos kikötőbe vezető kalauz nélkül tévelyegvén, a hit 
dolgában haboznak, mint a kisdedek és a positiv religio el-
len föllázadt gőgös bölcselet szelétől ide s tova hányattat-
nak ; isteni tekintély helyett gyarló emberi szellemet követve 
árván bolyongnak min táz elhagyott j u h , melyre reá nem 
ismer jó pásztora, minthogy többé nem az ő aklából való, se 
nem hordja szivén az ő bélyegét. Azonban félre e komor kép 
ecsetelésével. Jön idő, midőn a történelem komoly szava 
hangosan hirdetendi az utódoknak: „Voltak, és nincsenek." 
Az Isten mindenható erejével daczolni nem lehet. Hisz mintha 
hallanám a jó pásztornak az egy akol és egy pásztorról szóló 
tanát, mintha füleimben csengne az Istennek, a fogságban ülő 
zsidó népnek tett Ígérete: a kőszívet elveszem testükből, és 
lius-szivet adok nekik, hogy az én parancsolataim szerént él-
jenek, és az én Ítéleteimet teljesítsék és legyenek népemmé, 
és én legyek Istenük. A szerető mennyei Atya karjai min-
dég kitárvák , hogy a csalhatatlan anyaszentegyház szeplő-
telen emlőitől elszakadt gyermekeit, mint a megtérő fiút bol-
dog ölébe visszafogadja. A közönséges ker. kath. egyház 
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ápoló karjaival kész mindenkit átölelni s áldásos anyai keblé-
nek melegével éltetni. Tévelygő nép! „Ne késsél Istenhez 
térni, s ne halogasd napról-napra." Ébredj föl ! fogadd visz-
sza a Jezusi hit világát és egyházának intő szózatját, mivel 
édes anyád az, és nem mostohád. Kérjed a te Uradat Iste-
nedet , hogy vigye el rólad a hittévely csapását ! Vonja le 
szemeidről az előítéletek s tévtanok hályogát. E helyen azt 
találná szememre vetni valaki, hogy soraimból a türelmet-
lenség szenvedélye ömledez. Koránsem ! A kath. egyház nem 
türelmetlenkedik. Türelmetlen annyiban , a mennyiben csal-
hatatlanságánál fogva a tévtanokat s hamis állitásokat az 
igazság tükre elé állítani igyekszik, különben a hitetlenségen 
alapult vallási közönyösség örvényébe sodortatnék. A kath. 
egyház mig a tan tárgyában türelmetlen , türelmes az egye-
dek iránt, mert ő az igazság és szeretet. A mindenható Isten 
valamint népeket , ugy egyeseket imádandó titkos végzései 
szerént bámulatos utakon vezeti az egy igaz hit birtokába. 
Hogy messze ne térjek, édes hazánk csodálatos módon mint-
egy kézen fogva vezettetett az Isten földi országát példázó egy-
ház kebelébe. Sz. Pál vérszomjas útjában Damaskus felé égi 
fénytől leterittetve, e szavak hallatára : „Saul ! Saul ! miért 
üldözesz engem ? En vagyok Jézus , kit te üldözöl !" rögtön 
megtér, s a zsidó törvényért rajongóból, a nemzetek apostola 
s doctora lesz. Sz. Ágoston püspök a ,Tolle lege' kiáltásra 
fölütvén a bibliát, sz. Pál apostol eme szavain akadtak meg 
szemei: „Mint nappal, tisztességesen járjunk nem torkossá-
got s részegséget, nem ágyasházakbani bujálkodást s szem-
telenséget, nem versengést s irigykedést űzvén, hanem öltsé-
tek magatokra azur Jézus Krisztust"; s az isteni igékvégre-
hajták benne az isteni kegyelem hatását , mert a manicheu-
sok eretnekségéről lemondván, buzgó katholikussá válik, s 
most mennyei sugallatu bölcseséggel irt munkáinál fogva a 
kath. egyház egén mint egy ragyogó csillag örök fényében 
diszlik. Valahányszor a kath. egyház hivőinek száma uj meg-
térttel növekszik , mindannyiszor örömünnepet ü l , mert te r -
mékenységének uj tanúságát leli : „Más juhaim is vannak, 
melyek nem ezen akolból valók ; ezeket is elő kell vezetnem, 
és hallgatni fogják szavaimat, és egy akol leend, és egy pász-
tor." Kétségkívül örömérzéssel veendik t. olvasóim azon ör-
vendetes tudósitásomat, miszerént községünkben lakó Mjert 
János kovács-legény, eddig az ágostai hitvallás követője, az 
isteni kegyelem világító fényénél, átlátván anyja tejével szítt 
vallási tévelygését, és megismervén az egyedül üdvözitő 
Krisztus egyházánaks hitének igazvoltát, miután a jelen sorok 
írója által huzamosb ideig sz. hitünk dogmáiban alaposau ok-
ta t ta to t t , mai szentmise alatt az evangelium végeztével a 
kath. hitvallást nagy számú hivek s megkívántató tanuk je-
lenlétében főt. K o v á c s Pál, apát-plebánus ur kezeibe , ün-
nepélyesen letevé ; a ki az utolsó evangelium után szívhez 
szóló üdvös intelmet is intézett a megtérthez. Eme nagy lé-
pésre nem valami mellékes indok, hanem saját jó meggyőző-
dése vezette. A megtérés vágyát nagyban elősegítette benne 
a katholikusokkali folytonos társalgás , az egyház isteni-tisz-
teletének magasztos pompája, mindenekfölött pedig az Or 
megbecsülhetetlen kegyelme. Örömkönyük közt üdvözöllek 
megtért fiu! — Ha Üdvozitőnk mondásaként nagyobb öröm 
van mennyekben egy megtér t , mint kilenczvenkilencz igaz 
fölött , mi is méltán örvendhetünk, hogy a Szentlélek Isten 

könyörülő kegyelme megtért atyánkfia szemeiről levoná a 
hittévely fátyolát, sorainkat pedig egy u j taggal növelte. 
Vajha buzgó taggal. — A tévelygő juhot a tévely álmából a 
jó pásztor üdvös legelőjére terelni, győzelem ! A pokol kapuin 
erőt venni, diadal! Jézus igazságot hirdető zászlója alá, mely 
a vértanuk nemes seregének ártatlan vérével áztat tatott , s 
most is áztattatik, bátor lélekkel állani, dicsőség ! Miután az 
„Isten országa erőszakot szenved", a positiv igazságért 
lelkesülni, bajnokilag síkra szállani, azt nemesen elfogadni s 
rendületlenül védelmezni, szóval sz. Pállal „jó harczot har-
czolni" legszentebb kötelességünk! A kath. egyház aklán ki-
vül álló, őseik sz. hitétől elpártolt elleneink nagy harczra hi-
vatvák. A hervadnatlan győzelmi babér azon kevesek hom-
lokát ékesitendi, kik elég erősek a tévtanok- s nézetek fölött 
pálczát törni, és az igazságnak, mely csak egy, minden této-
vázás nélkül nagylelküleg meghódolni. Ezen méltán dicsko-
szorura érdemes nagyratörő tetthez benső, erős s elhatáro-
zottsággal járó meggyőződés szükségeltetik, melynél fogva az 
Isten képére teremtett , s józan észszel fölruházott embernek 
szoros kötelme, azon vallás szárnyai alá vonulni, mely egye-
dül igaz ; s mint tüz-oszlopot azon hitet követni, mely legbiz-
tosabb. A fölfeszittetett Krisztus, mint az igazság isteni 
bajnokának drága vérével szerzett s csodákkal megerősített 
üdvözitő hitnek igazvoltát s dicsőségét tőlünk elvitázni 
akarni annyi, mint az isteni bölcseséggel szembeszállani. A 
véges észnek a végtelenneli tusába eredése, eo ipso vesztett 
ügy ! „Durum est contra stimulum calcitrare." A csalhatat-
lan egyház, melyet Krisztus Ígérete szerént a Szentlélek Is-
ten világ végezeteig kormányoz, s kegyelmével támogat, min-
denkinek tanitó anyja ; ne vélje senki, hogy többet tud ő ná-
lánál. „Non est discipulus supramagistrum." Az anyaszent-
egyházat mint a kinyilatkoztatott örök igazságok deposito-
riumát, hallgatni köteleztetünk. „Ki az anyaszentegyházat 
nem hallgatja, „legyen neked olyan mint a pogány és publi-
canus", mondá isteni mesterünk. Vajha az ősökben elpártolt 
fiuk teljes elméjükből megértenék a közös édes anya — az 
egyház hívó szavát! II. . . . . 

LONDON, april 1-én. A számos levelek- s fölszólitá-
sok közül érdemesnek találom Percy- atya. s hitküldérnek 
Penlwynből, a déli gallesi grófságban, adatolt fölszólitását köz-
leni, melyet kath. lapjaink mind közzé tettek. Igy ír a hit-
küldér: ,,Nem szégyen-e az a hivő népet a korcsmában össze-
gyűjteni, s neki ott szent-misét mondani? Én legalább szé-
gyenlem magamat ezért, szégyeltem mindég, s ma leginkább, 
mivel a hitetlen népség ordítozik körülöttünk, félbeszakítja 
az isteni-tiszteletet is. Pedig ez igy volt, s ezt szükségből 
tettük, nem levén helyünk , hol illedelmesen összegyültünk 
volna." Ime, hol vagyunk ma Gallesben! Az egyháznak itt a 
legnagyobb nehézségekkel kell megküzdeni : de nincs is tá-
gasabb mező az aratásra sehol mint itt. — Örömmel jelent-
hetem Londondeny marquisnőnek, született Roden grófnénak 
s lord Powerscourt anyjának megtérését a kath. egyházhoz. 
Nagy-anyja, Seaham és Durhami grófság katholikusainál is-
meretes. — Az oxfordi anglicán püspök, Wilberforce Sámuel, 
a megtért e nevü három testvérnek negyedik testvére, egész 
Angolországra szóló pásztori levélben a korona-herczeg me-
nyegzőjének napjára böjti föloldozást hirdetett, s a canter-
bury érsek jogait megsértette. A vitát nem közlöm, elég a 
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benső fegyelmetlenségi tényt emliteni. — A hires 39. czik-
kelyek egyikében mondatik, hogy az egyház tévelybe is es-
hetik. Nehéz tehát kárhoztatni Colenso püspököt, a ki vitatta, 
hogy a szent-irás szövege nem csalhatatlan, miután az egy-
ház tévedhet annak értelmezésében. Némely anglican püspök 
együgyüségének tapintata igyekezett ezen vitának is véget 
vetni. Összegyűltek, tanácskoztak, s Colensonak illedelmes 
levelet küldtek, hogy, miután püspöki tiszte őt a 39 hit— 
czikkely vallására kötelezi, mondjon le a püspökségről, 
mivel ez lelkismereti szabadságát korlátozza ; s ha ezt tenné, 
a püspökök nyugodtan néznék az ő szabad tanulmányozá-
sait Mózsesnek könyvei fölött. A ,Times' újság gunyor-
ral metszi az anglican püspökök e gyengeségét, kik a h e -
lyet t , hogy egyik társukat, kinek vétkül róják föl, hogy a 
hitnek alapját megtámadta, rendre utasitanák, alázatosan 
kérik, méltóztatnék kilépni, hogy hitetlenségét még szaba-
dabban űzhesse. Arra, hogy hagyjon föl a hitetlenséggel és a 
hitnek mások kebelébeni lerontásával, nem intik, nem kérik, 
hanem arra, hogy az illedelem korlátait, melyek őt még aka-
dályozni látszanak, dobja el magától, s menjen a hitetlenség 
ösvényén a mélységig, s mikor ezt megtette, akkor az állam-
egyházi püspökség örülni fog. Különös püspökség ez. mely 
arra buzdit, hogy azon gyenge korlátokat is, melyeket az il-
lem végromlásunk elébe tesz, rontsuk le és korlátlanul ro-
hanjunk a rosszra. Különös püspöki hivatás, melyigéri, hogy 
örülni fog, ha valaki minden korlátot feldöntve, menthetet-
lenül veszve van. Ezen püspökség nem a Szentlélektől való, 
mivel földi tekintetből, de nem az Istentől veszi a sugallatot. 
Ez figyelemre méltó jellemvonás az állami egyház életéből. 

— Colenso gunyoros nyugodtsággal válaszolt a társaknak, 
hogy ő a püspökséget megtartja, mivel ő is oly államegy-
házi, mint a canterbury-i érsek. — Egy másik vita az oxfordi 
egyetemen van. Pusey két más kanonokkal egyuitt, mint vádló, 
az egyetem alkorlátnoki törvényszéke elé idéztette Jowett 
tanárt in capite haeresis. A törvényszék egyik ülnöke erősen 
szónokolt Jowett mellett, vitatván, hogy az alkorlátnok jog-
hatósága csak az intésig terjed, Jowettet el nem Ítélheti, mi -
ként Pusey akarná. Pusey Jowettel ugyan azt teszi, mit vele 
tettek husz év előtt, csak hogy Pusey a romai egyházhoz 
hajlott, Jowett pedig a leghigabb rationalismushoz. Puseyt 
Ítélet nélkül azonnal elmozditották tanári székétől, mivel Ro-
mához hajlani nagyobb bün, semmint az Istent tagadni va-
lamely tudományos rendszer árnya alatt. Pusey keres tör-
vényszéket , de miután a 39 czikkelyben kimondatik, hogy 
az államegyház a szent-irás igaz értelmezésében csalatkozha-
tik, van-e a prot. vallásfelekezet kebelében törvényszék, mely 
Jowettet az eretnekségben jogosan elmarasztalhatná ? Pu-
seyre talán e helyzet is foghatn i ; s miután a hitigazságokra 
nézve a tekintélyt vallja, egy lépéssel tovább mehet, hogy a 
tekintély birtokosát is keresse, s nem találván föl ezt a prot. 
rendszerben, talán az isteni malaszt oda vezeti őt, hol oly 
tekintély, s a tekintélynek ily birtokosa 18 századon át létezik, 

— Romába. — Newdegate ur, az angol parlament csuda-
gyermeke, Hennessey után Lengyelország ellen szónokolt, mi-
vel e nép a jezsuitákat szereti, s a pétervári udvar valóban 
emberiségi müvet tesz, midőn e népet muszkává polgárosítja. 
Oh ! tudjuk, ha a lengyelek eretnekek lennének, vagy zsidók, 
vagy szakadárok, a londoni, párisi, lissaboui követházak zen-

genének a szabadelvűek szónoklataiban, mivel ezek minde-
nütt, hol valami rossz van a világon, s éltet kér, ezt fölsegí-
teni, jogokkal fölruházni sietnek. — Mart 4-én 175 szava-
zattal 172 ellen a dissidens protestánsok föloldoztattak az 
eskütől, melyben Ígérik, hogy az államegyház ellen semmit 
se teendenek. A zsidók már föl vannak mentve ; most a dis-
sidensek mentettek föl; hátra vannak még a katholikusok, 
kik ily esküt tenni köteleztetnek Várjunk, aző órájuk is fog 
egyszer ütni. 

IRODALOM. 
. ,EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." (Folytatás.) 

A 2-ik könyv 2-ik szakasza: az egyháznak az állam és 
más felekezetek irányában viszonyát fejtegeti. Örömmel Ír-
juk ki szerzőnek a jus cavendi, főfelügyelési és tetszvényi jog 
tárgyalásánál helyesen fölhozott ama szavait, hogy: „Mind 
ezen jogosítványok kétségkívül a bizalmatlanság jellegét ma-
gukon viselik, mi napjainkban a magasztos czélu, és öntuda-
tos méltóságától áthatott ker. egyház irányában annál ke-
vesbbé látszik igazoltnak, minthogy az ujabbkori tisztultabb 
közjogi eszmék egyáltalán a praeventiv-szabályok fölött min-
denütt pálczát törnek. Valamint a sajtó körül a szabadság 
eszméje kárhoztatja az előleges könyvbirálat elavult intéz-
ményét , valamint a szabad egyesülés 03 szabad társadalmi 
cselekvőség eszméje kizárja a bizalmatlanság-szülte előleges 
biztosítási eszközöket, ugy még nagyobb joggal a minden 
gyanú fölött álló egyháztestület ezen ellene intézett óvatos-
sági apparatust méltán nehezteli." 

A 3-ik könyvben az egyház szerkezete czime alatt az 
egyházi személyekről és dolgokról, és pedig az 1-ső fejezet-
ben (—• 164 1) a fölszentelésről nevezetesen a fölszentelésre 
való jogosítványról, alanyának képességéről (incapacitas, 
irregularitas) a szabálytalanság egyes nemeiről, a fölszente-
lésre kiszabott idő-, eljárásmód- és czimról és a fölszentelésnek 
eredményéről jelesen a papi rend jogai kiváltságairól és kö-
telmeiről van szó. A 2-ik fejezetben (177 1.) az egyházhivata-
lok és javadalmak nemeiről, keletkezéseiről, az ezek körüli 
változások megszűnéséről, a (—-201 1.) 3. fejezet az egyház-
hivatalok betöltéséről, a 4-ik a kegyuraságról szól. Miután a 
patronatusban foglalt jogok és kötelmek nem kizárólag az 
egyházhivatalok betöltésére vonatkoznak, azért kevesbbé 
kielégítőnek találjuk, a difinitiokra nézve különben igen 
ügyelő szerzőnek a 77-ik §.-ban található definitióját, mely sze-
rént „a kegyuraság azon jogok és kötelmek összege, melyek 
tekintve az egyházhi^atalok betöltését egy különben állásá-
nál fogva arra nem jogosított 3-ik személyt az egyház bele-
egyezéséből illetnek." A történeti keletkezés rövid vázlatában 
a kegyuraság némileg a germán jogviszonyok egyik szüle-
ményének mondatik, melyek szerént t. i. a földesurak minden 
birtokukban levő személy fölött védelmi és gyámjoggal bir-
ván, az általuk fölállított oratoriumok s templomok fölött is 
e joggal éltek. stb. Különben a következő §-ban az e tárgyra 
vonatkozók a mily alaposan, szintoly világosan adatnak elő, 
és mi az egyes controversus kérdésekre nézve is (p. o. feje-
delmi kegyuraságot illetőleg) szivesen csatlakozunk szerző-
liez, és azokhoz, kiket e téren követett, csak azon, mondhatni 
égető kérdésre nézve : valljon protestánsokat illethet-e kath. 
kegyuraság, az ellenkező gyakorlat és türelem ellenére ha j -
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landóbbak vagyunk Philipssel és Walterrel tartani, kik azt 
egyáltalán s semmiképen a dolog természetével meg nem 
egyeztethetőnek tartják, mert mint helyesen jegyzi meg Po-
rubszky „si juris patronatus o r i g i n e m spectamus, illud 
nisi fidelibus ob singularia mérita datum fuisse legimus; si vero 
n a t u r a m consideremus , est illud privilégium m e r e e c-
c l e s i a s t i c u m" stb. Talán röviden meglehetett volna em-
liteni a Keleten már Jusztinián császár Novelláiban előfor-
duló praesentatio-jogot, és a Nyugoton is előforduló régiebb 
eseteket, miután e történeti rövid exposeból azt lehetne az ol-
vasónak következtetnie , hogy az emiitett germán jogviszo-
nyok keletkezése előtt az érintett patronatusnak semmi 
nyoma. (L. Concil. Araus. ao 441. c. 10 in c. I. c. 16 p. 7, Nov. 
57, c. 2. Nov. 123. c. 18.) 

Az 5-dik fejezet a javadalmasnak kötelmeit (223—227 
1 ) tárgyalja, végre a 6-ik fejezet az egyházi dolgokat és 
javakat. (—254. 1.) (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 8-án. A győri nagyobb papnövelde Szent-

Imre-Egyletének tagjaitól köszönettel fogadtuk M a r g o t t i 
Jakab, az ,Armonial szerkesztője „Roma és London ellenté-
tes életképekben" czimü és napjainkban kétszeresen érdekes 
müvének I. részét. A II rész f. é. junius végén fog megje-
lenni, addig az előfizetés mindég elfogadtatik mind a két 
részre 2 frttal a. é. 

— Közöltük a trienti herczeg-püspöknek azon körle-
velét , melyet a trienti zsinat befejezése évfordulatjának 
megünneplésére nézve a püspöki karhoz intézett. Az egy-
házi ünnep eddig ily alkalommal mindég valóságos nép-
ünnep is volt, melynek emeléséhez a város is járult adomá-
nyával. Azonban jelenleg az olasz mozgalmak barátai azt vé-
lik, hogy minden népünnepélytől tartózkodni kell, minthogy 
a nemzet gyászban van ! És a szájhősök által intimidait ta-
nács csakugyan vonakodik minden közreműködéstől a nagy 
napnak ünnepélyesitésére. 

— Az osztrák zarándokok Jeruzsálemből arról értesi-
tik a bécsi ,Vfrd"-ot, hogy a katholikusok húsvéti isteni-tisz-
telete alkalmával a szakadárok és örmények fedett fővel, lár-
mázva, veszekedve sétáltak föl alá a szent-sir templomában ; 
és mivel a cupula is eléggé átlyuggatott , a verebek zajos 
csiripelése is a lárma közé vegyült, mi az európaiakra nézve 
a mily szokatlan, ép oly kinos botrány volt. Bethlehemben a 
Praesepe kizárólag a latinok tulajdona, azonban a szakadá-
rok reá állították gyertyatartólkat, hogy ily tettek által las-
sanként némi jogot formálhassanak maguknak. Mivel pedig 
a szerzetesek ezt tűrni nem akarták, a görögök fölfegyver-
kezve akarták megrohanni az atyákat, és csak a pascha eré-
lyes föllépése hiusitá meg a gonosz tervet. 

— Ambrogio apostata áldozár végre vallásháborgatás-
ról vádoltatván, befogatott; ezen vád alól azonban fölmente-
tett és csak mint dologtalan tunya Ítéltetett 3 havi fogságra, 
holott uton útfélen a pápa, egyház és a kath. intézmények 
ellen zajongott, és nem egyszer az isteni-tiszteletet is kény-
telenek voltak vad föllépése miatt félbeszakítani. 

— Hírlik, hogy Caputo titkára teljesen megtagadta 
egykori gyászemiékü főpásztorának pápaellenes elveit. Az 
általa közlött iratokból kisült, hogy az elhunyt Passagliá-
val együtt egy pápanélküli szabad egyház megalapításán 
dolgozott ; különösen Passaglia a turini főpásztori szakadár 
székre volt szánva. 

— Nagyszombaton Patrizi bibornok a Lateranban a 
többi közt egy 19 éves japaniait és egy 16 éves zsidóleányt 
is keresztelt. Ferraraban szintén 3 zsidó kereszteltetett meg, 
egy anya két fiával. Ez utóbbiak a szükséges oktatás végett 
egy kolostorban helyeztettek el; miből azon hir keletkezett, 
hogy erőszakosan tartóztattatnak le a kolostorban. A pie-
monti rendőrség kapva-kapott az alkalmon, és megrohanta a 
zárdát, megszabadítandó a szerencsétlen áldozatokat. Meg-
szégyenült azonban a nagylelkű rendőrség, midőn látta, hogy 
nem csak a fiuk vannak teljes szabad akaratból a zárdában, 
hanem az anya is elhatározta magát a keresztséget fölvenni. 

— A hollandiak alatt levő Indiából irják, hogy a prot. 
missionarius Döndels a vadak egy egész seregét megtérí-
tette volna, és hogy a keresztelés hamarább végződjék, szi-
vattyút használt, mely által a vizet magasan fölhajtotta, es 
mintegy eső gyanánt hullott a megtértekre, a viz lezuhanása 
alkalmával a küldér a keresztségi formulát hangoztatta. 

— Alfieri, Cavournak rokona azon inditványt tevé, 
hogy az atheismus bölcsészeti rendszere is nyerjen tanszé-
ket a nyilvános tanintézetekben. A történelem bölcsészeiének 
tanára Turinban, Bertini, Passaglianak ,11 Mediatore" czimü 
lapjában egy czikket közöl, melyben nem tagadja ugyan 
egyenesen Isten létét, de azt vitatja, hogy Isten nem gondol 
vele, hiszi-e valaki az ő létét vagy nem, és Istennek a hivő 
emberek ép ugy tetszenek mint a hitetlenek. Passaglia a 
kamrában a papság megeskettetését sürgeti ; lapjában pedig 
oly tanokat közöl, melyek teljesen megfosztják az esküt min-
den erejétől. 

— Froschhammer, müncheni tanár tanait a szent-szék 
kárhoztatta. A kárhoztató irat, mely a müncheni érsekhez 
küldetett, röviden meghatározza a kath. tant a hit- és tudás-
ra nézve, és Froschhammernek ebbe ütköző tanát megrójja. 
Froschhammer nem akarja elismerni, hogy a kárhoztatott 
tan az ő tana volna; azonban ez szokásos kifogásuk szokott 
lenni az ily Íróknak, igy beszéltek a hermesianusok is, de 
azért Roma megmaradott Ítéleténél. 

— A sultán a görög-katholikus, görög, kopt, örmény 
és zsidó vallástestiiletek főnökeit a Medschid-renddel ékesí-
tette föl, és kimondá, hogy ő nem ismer valláskülönbséget 
alattvalói között. 

— Londonban a sz. Péterről czimzett uj kath templom 
elkészült. Igen csinos épület a város közepén. Midőn ezen 
egyház terveztetett, a vállalatot sokan kivihetetlennek tar-
tották. A templomot Wisemann bibornok szentelé föl az ösz-
szes angol főpásztorok jelenlétében. 

— Az éhhalál, mondja az ,A P. Z ', a londoni újságok-
ban ugy látszik, állandó rovatot képez. A Times legújabban 
John Hayes 43 éves munkásnak éhhaláláról tudósit, kiről a 
halottvizsga-bizottmány a következő tudósítást adta : Meg-
halt szélliüdésben táplalékhiány miatt. A halottvizsgáló még 
hozzá tevé : hogy soha sem látott még oly nyomort, minő 
ezen szegény ember lakásán volt szemlélhető. Kitűnt az is, 
hogy a borzasztó szükség ezen, 9 gyermekkel „megáldott" 
családban már régiebb volt és az egyház-kerületi szegény-
ápoló bizottmány előtt igen ismeretes, tehát, hogy itt nem 
lehetett a szépités szokott szavait fölhozni : hatóság sem-
mit sem tudott róla, különben segitett volna a bajon." Es 
ily rémületességek folytonosan történnek az iparnak azon 
fővárosában, mely kereszténységével, de még inkább mam-
monjával annyira kérkedik. 

— A „Magy. Egyh. Szónok" VI. füzete megjelent. 
Kegyes adományok: 
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TARTALOM : Apostoli irat. — A német kath. egye-
tem megalapítására vonatkozó nyilatkozat. (Vége.) — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Apostoli irat. 
Az igazság nem tűrheti a tévelyt, és ki az igaz-

ságnak őre, föl kell szólalnia az általa őrzött igazsá-
got megtámadó tévely ellen. Ez oly elv, mely még 
az anglikán egyház püspökeit is készteti, hogy da-
czára a különben egyházuk által vallott szabad ku-
tatási jognak, megsúgják Colensonak, hogy hibázott, 
hogy veszedelmes tévelyt tanit, melyről, ha lemon-
dani nem akar, vonuljon vissza püspöki székétől. A 
színjáték lefolyt, és a mily félénken nyilatkozott a 
magas államegyház összes püspöki kara, ép oly bá-
torsággal feleié Colenso, hogy ő tévelyénak daczára 
is megmarad püspöki hivatalában. És prot. elv sze-
rént tehetnek-e ellene? Mily egészen máskép tűnik 
föl, ha a kath. egyház feje az igazság teljes tudatában 
apostoli szavát emeli oly irodalmi termékek ellen, 
melyek bár mily oldalról és értelemben tévelyt tar-
talmaznak azon örökké egy depositum irányában, 
melynek ő Istentől rendelt őre, elismert isteni tekin-
télyű meghatározója. Illetékes szava sújtja a tévelyt, 
de kiméli a tévelygőt, kész egyébiránt ez ellen is 
élni a kiközösítés fenyítésével, ha magasztos nyilat-
kozata konok megvetéssel találkoznék. Az atyai szív-
nek mindég nehéz e hatalom gyakorlata, de az igaz-
ság kérlelhetlen ; és iránta alkudozásba csak azok 
ereszkedhetnek, kiknek nem lehet teljes meggyőző-
désük, hogy az igazság birtokában vannak. Egy mün-
cheni tanár müvei szolgáltak okul és alkalmul a szent-
atyának az alább következő apostoli levél Írására, 
melyben azok kárhoztattatnak, mint az egyház ta-
nával ellenkezők. A tudásnak a hithezi viszonya, a 
bölcseletnek az egyház tanítása által szabott körvo-
nalok tüzetesen, az igazsághoz illő határozottsággal 
jelöltetnek ki benne, és meghatároztatnak a korlá-
tok, quos ultra citraque nequit consistere rectum. Az 
eredeti szöveg következő : 

Venerabili Fratri Gregorio Archiepiscopo Mona-
censi et Frisingensi Pius PP. IX. 

Venerabilis Fráter, Salutem et Apostolicam Be-
nedictionem. Grravissimas inter acerbitates, quibus 
undique premimur, in hac tanta temporum perturba-
tione et iniquitate vehementer dolemus, cum noscamus, 
in variis Grermaniae regionibus reperiri nonnullos ca-
tholicos etiam viros, quisacramtheologiamac philoso-
phiam tradentes minime dubitant quamdam inaudí-
tam adhuc inEcclesiadocendiscribendique libertatem 
inducere, novasqne et omnino improbandas opiniones 
palam publiceque profiteri, et in vulgus disseminare. 
Hinc non levi moerore aífecti fuimus, Venerabilis 
Fráter, ubi tristissimus ad Nos venit nuntius, Presby-
terum Jacobum Frohschammer inistaMonacensiAca-
demia philosophiae doctorem hujusmodi docendi 
scribendique licentiam prae ceteris adhibere, eumque 
suis operibus in lucem editis perniciosissimos tueri 
errores. Nulla igitur interposita mora, Nostrae Con-
gregationi libris notandis praepositae mandavimus, 
ut praecipua volumina, quae ejusdem Presbyteri 
Frohschammer nomine circumferuntur, cum maxima 
diligentia sedulo perpenderet, et omnia ad Nos refer-
ret. Quae volumina germanice scripta titulum habent 
— Introductio in Philosophiam — De libertate scien-
tiae — Athenaeum — quorum primum anno 1858, 
alteram anno 1861, tertium vero vertente hoc anno 
1862 istis monacensibus typis in lucem est editum. 
Itaque eadem Congregatio Nostris mandatis diligen-
ter obsequens summo studio accuratissimum examen 
instituit, omnibusque semel iterumque serio ac ma-
ture ex more discussis et perpensis judicavit, Aucto-
rem in pluribus non recte sentire, ejusque doctrinam 
a veritate catholica aberrare. Atque id ex duplici 
praesertim parte, et primo quidem propterea quod 
auctor tales humanae rationi tribuat vires, quae ra-
tioni ipsi minime competunt, secundo vero, quodeam 
omnia opinandi, et quidquid semper audendi liberta-
tem eidem rationi concédât,ut ipsius Ecclesiae jura, offi-
cium, et auctoritas de medio omnino tollantur. Nam-
que auctor in primis edocet, philosophiam, si recta 
ejus habeatur notio, posse non solum percipere et in-
tellegire ea Christiana dogmata, quae naturalis ratio 
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cum fide habet communia (tamquam commune scili-
cet perceptionis objectum) verum etiam ea, quae chri-
stianam religionem fidemque maxime et proprie effi-
ciunt, ipsumque scilicet supernaturalem hominis fi-
nem, et ea omnia, quae ad ipsum spectant, atque sa-
cratissimum Dominicae Incarnationis mysterium ad 
humanae rationis et philosophiae provinciám perti-
nere, rationemque, dato hoc objecto, suispropriisprin-
cipiis scienter ad ea posse pervenire. Etsi vero ali-
quam inter haec et ilia dogmata distinctionem auctor 
inducat, et haec ultima minori jure rationi adtribuat, 
tamen clare aperteque docet, etiam haec contineri in-
ter illa, quae veram propriamque scientiae seu philo-
sophiae materiam constituuut. Quocirca ex ejusdem 
Auctoris sententia concludi omnino possit ac debeat, 
rationem in abditissimis etiam divinae Sapientiae ac 
Bonitatis immo etiam et liberae ejus voluntatis my-
steriis, licet posito revelationis objecto posse ex sei-
psa, non jam ex divinae auctoritatis principio, sed ex 
naturalibus suis principiis et viribus ad scientiam seu 
certitudinem pervenire. Quae auctoris doctrina quam 
falsa sit et erronea nemo est, qui christianae doctrinae 
rudimentis vel leviter imbutus non illico videat, pla-
neque sentiat. Namque si isti philosophiae cultores 
vera ac sola rationis et philosophiae disciplinae tue-
rentur principia et jura, debitis certe laudibus essent 
persequeudi. Siquidem vera ac sana philosophia no-
bilissimum suum locum habet, cum ejusdem philoso-
phiae sit, veritatem diligenter inquirere, humanam-
que rationem licet primi hominis culpa obtenebra-
tam nullo tarnen modo extinctam recte ac sedulo ex-
colere, illustrare, ejusque cognitionis objectum, ac 
permultas veritates percipere, bene intelligere, pro-
xnovere, earumque plurimas, uti Dei existentiam, na-
turam, attributa, quae etiam fides credenda proponit, 
per argumenta ex suis principiis petita demonstrare, 
vindicare, defendere, atque hoc modo viam muniread 
haec dogmata fide rectius tenenda, et ad ilia etiam 
reconditiora dogmata, quae sola fide percipi primum 
possunt, ut ilia aliquo modo a ratione intelligantur. 
Haec quidem agere, atque in his versari debet severa 
et pulcherrima verae philosophiae scientia. Ad quae 
praestanda si viri docti in Germaniae Academiis eni-
tantur pro singulari inclytae illius Nationis ad seve-
riores gravioresque disciplinas excolendas propensione, 
eorum Studium a Nobis comprobatur et commenda-
tur, cum in sacrarum rerum utilitatem profectumque 
convertant, quae illi ad suos usus invenerint. At vero 
in hoc gravissimo sane negotio tolerare nunquam pos-
sumus, ut omnia temere permisceantur, utque ratio 

U M a -

illas etiam res, -quae ad fidem pertinent, occupet at-
que perturbet, cum certissimi, omnibusque notissimi 
sint fines, ultra quos ratio nunquam suo jure est pro-
gressa, vel progredi potest. Atque ad hujusmodi 
dogmata ea omnia maxime et apertissime spectant, 
quae supernaturalem hominis elevationem, ac super-
naturale ejus cum Deo commercium respiciunt, at-
que ad hune finem revelata noscuntur. Et sane cum 
haec dogmata sint supra naturam, iccirco naturali ra-
tione,ac naturalibus principiis attingi non possunt. Nun-
quam siquidem ratio suis naturalibus principiis hujus-
modi dogmata scienter tractanda effici potest idonea. 
Quod si haec isti temere asseverare audeant, sciant, se 
certe non a quorumlibet doctorum opinione, sed a com-
muni, et nunquam immutata Ecclesiae doctrina rece-
dere. Ex divinis enim Litteris, et Sanctorum Patrum 
traditione constat, Dei quidem existentiam, multasque 
alias veritates, ab iis etiam, qui fidem nondum suscepe-
runt, nataruli rationis lumine cognosci, sed ilia recondi-
tiora dogmata Deum solum manifestasse, dum notum 
facere voluit, mysterium, quod absconditum fuit a sae-
culis et generationibus *) et ita quidem, ut postquam 
multifariam multisque modis olim locutus esset pa-
tribus in prophetis, novissime Nobis locutus est in 
Filio, per quem fecit et saecula 2). Deum enim nemo 
vidit unquam. Unigenitus Filius, qui est in sinu Pa-
tris ipse ennarravit 3). Quapropter Apostolus, qui 
gentes Deum per ea, quae facta sunt cognovisse te-
statur, disserens de gratia et veritate 4) quae per Je-
sum Christum facta est, loquimur, inquit, Dei sapien-
tiam in mysterio, quae abscondita est — quam nemo 
principum hujus saeculi cognovit — Nobis autem re-
velavit Deus per Spiritum Suum — Spiritus enim 
omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Quis enim ho-
minum seit quae sunt hominis, nisi spiritus hominis, 
qui in. ipso est? Ita et quae Dei sunt nemo cognovit, 
nisi Spiritus Dei 5). Hisce aliisque fere innumeris di-
vinis eloquiis inhaerentes SS. Patres in Ecclesiae do-
ctrina tradenda continenter distinguere curarunt re-
rum divinarum notionem, quae naturalis intelligen-
tiae vi omnibus est communis ab illarum rerum noti-
tia, quae per Spiritum Sanctum fide suscipitur, et 
constanter docuerunt, per hanc ea nobis in Christo re-
velari mysteria, quae non solam humanam philoso-
phiam, verum etiam Angelicam naturalem intelligen-
tiam trascendunt, quaeque etiamsi revelatione inno-
tuerint, et ipsa fide fuerint suscepta, tamen sacro ad-
huc ipsius fidei velo tecta et obscura caligine obvo-

i) Col. 1. v. 26. — 2) Hebr. 1, v. 1, 2. — 3) Joan. 1, v. 
18. — 4) Joan. 1, v. 17. — 5) I. Corint. 2, v. 7, 8, 10, 11. 
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luta permanent, quamdiu in hacmortali vita peregri-
namur a Domino 1). Ex his omnibus patet alienam 
omnino esse a catholicae Ecclesiae doctrina sententiam, 
qua idem Frohschammer asserere non dubitat, omnia 
indiscriminatim christianae religionis dogmata esse 
objectum naturalis scientiae, seu philosophiae, et hu-
manam rationem historice tantum excultam, modo 
haec dogmata ipsi rationi tanquam objectum propo-
sita fuerint, posse ex suis naturalibus viribus et prin-
cipio ad veram de omnibus etiam reconditioribus dog-
matibus scientiam pervenire. Nunc vero in memo-
ratis ejusdem auctoris scriptis alia dominatur senten-
tia, quae catholicae Ecclesiae doctrinae, ac sensui 
plane adversatur. Etenim eam philosophiae tribuit 
libertatem, quae non scientiae libertás, sed omnino 
reprobanda et intoleranda philosophiae licentia sit 
apellanda. Quadam enim distinctione inter philoso-
phum et philosophiam facta, tribuit philosopho jus et 
officium se submittendi auctoritati, quam veram ipse 
probaverit, sed utrumque philosophiae ita denegat, 
ut nulla doctrinae revelatae ratione habita, asserat, 
ipsam nunquam debere ac posse Auctoritati se sub-
mittere. Quod esset tolerandum et forte admittendum, 
si haec dicerentur de jure tantum, quod habet philo-
sophia suis conclusionibus uti, sicut et aliae scientiae 
ac si ejus libertás consisteret in hoc suo jure utendo, 
ita ut nihil in se admitteret, quod non fuerit ab ipsa 
suis conditionibus acquisitum, aut fuerit ipsi alienum. 
Sed haec justa philosophiae libertás suos limites no-
scere et experiri debet. Nunquam enim non solum 
philosopho, verum etiam philosophiae licebit, aut ali-
quid contrarium dicere iis, quae divina revelatio, et 
Ecclesia docet, aut aliquid ex eisdem in dubium vo-
care, propterea quod non intelligit, aut judicium non 
suscipere, quod Ecclesiae actoritas de aliqua philoso-
phiae conclusione, quae hucusque libera erat, pro-
ferre constituit. Accedit etiam, ut idem auctor phi-
losophiae libertatem, seu potius effrenatam licen-
tiam tam acriter, [tam temere propugnet, ut mi-
nime vereatur asserere, Ecclesiam non solum non 
debere in philosophiam unquam animadvertere, ve-
rum etiam debere ipsius philosophiae tolerare erro-
res, eique relinquere, ut ipsa se corrigat, ex quo 
evenit, ut philosophi hanc philosophiae liberta-
tem necessario participent, atque ita etiam ipsi ab 
omni lege solvantur. Ecquis non videt quam vehe-

S. Joan. Chrys. homil. 7 (9) in I. Corint. S. Ambros. 
de flde ad Grat. 1, 10. S. Leo de Nativ. Dom Ser. 9. S. Cyril. 
Alex, contr. Nestor, lib. 3, initio in Joan. 1, 9. S. Joan. Dam. 
de fide orat. II. 1, 2, in I. Cor. c. 2. S. Hier, in Gal. III. 2. 

menter sit rejicienda, reprobanda, et omnino damnanda 
hujusmodi Frohschammer sententia atque doctrina? 
Etenim Ecclesia ex divina sua institutione et divinae 
fidei depositum integrum inviolatumque diligentis-
sime custodire, et animarum saluti summo studio de-
bet continenter advigilare, ac summa cura ea omnia 
amovere et eliminare, quae vel fidei adversari, vel 
animarum salutem quovis modo in discrimen addu-
cere possunt. Quocirca Ecclesia ex potestate sibi a 
divino suo Auctore commissa non solum jus, sed of-
ficium praesertim habet non tolerandi, sed proscribendi 
ac damnandi omnes errores, si ita fidei integritás, et 
animarum salus postulaverint, et omni philosopho, 
qui Ecclesiae filius esse velit, ac etiam philosophiae 
officium incumbit nihil unquam dicere contra ea, quae 
Ecclesia docet, et ea retractare, de quibus eos Ecclesia 
monuerit. Sententiam autem, quae contrarium edocet, 
omnino erroneam, et ipsi fidei Ecclesiae, ejusque au-
ctoritati vel maxime injuriosam esse edicimus et de-
claramus. Quibus omnibus accurate perpensis, de eo-
rumdem. VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Congre-
gationis libris notandis praepositae consilio, ac motu 
proprio, et certa scientia matura deliberatione Nostra, 
deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine prae-
dictos libros Presbyteri Frohschammer tamquam 
continentes propositiones et doctrinas respective fal-
sas, erroneas, Ecclesiae, ejusque auctoritati ac juribus 
injuriosas reprobamus, damnamus, ac pro reprobatis 
et damnatis ah omnibus haberi volumus, atque eidem 
Congregationi mandamus, ut eosdem libros in indi-
cem prohibitorum librorum referat. Dum vero haec 
Tibi significamus, Venerabilis F rater , non possumus 
non exprimere magnum animi Nostri dolorem, cum 
videamus hunc filium eorumdem librorum auctorem, 
qui ceteroquin de Ecclesia benemereri potuisset, 
infelici quodam cordis impetu misere abreptum in 
vias abire, quae ad salutem non ducunt, ac magis ma-
gisque a recto tramite aberrare. Cum enim alius ejus 
liber de animarum origine prius fuisset damnatus, 
non solum se minime submisit, verum etiam non ex-
timuit, eumdem errorem in his etiam libris denuo do-
cere, et Nostram Indicis Congregationem contumeliis 
cumulare, ac multa alia contra Ecclesiae agendi ratio-
nem temere mendaciterque pronuntiare. Quae omnia 
talia sunt, ut iis merito atque optimo jure indignari 
potuissemus. Sed nolumus adhuc paternae Nostrae 
caritatis viscera erga ilium deponere, et iccirco Te, 
Venerabilis Frater, excitamus, ut velis eidem mani-
festare cor Nostrum paternum, et acerbissimum do-
lorem , cujus ipse est causa, ac simul ipsum saluber-
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rimis monitis hortari et monere, ut Nostram, quae 
communis est omnium Patris vocem audiat, ac resi-
piscat, quemadmodum catholicae Ecclesiae filium de-
cet, et ita nos omnes laetitia afficiat, ac tamdem ipse 
feliciter experiatur quam jucundum sit, non vana 
quadam et perniciosa libertate gaudere, sed Domino 
adhaerere, cujus jugum suave est, et onus leve, cujus 
eloquia casta, igne examinata, cujus judicia vera, ju-
stificata in semetipsa, et cujus universae viae miseri-
cordia et Veritas. Denique hac etiam occasione liben-
tissime utimur, ut iterum testemur et confirmemus 
praecipuam Nostram in Te benevolentiam. Cujus 
quoque pignus esse volumus Apostolicam Benedictio-
nem, quam intimo cordis affectu Tibi ipsi, Venerabi-
lis Frater, etgregi Tuae curae commisso peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 11. Decem-
bris anno 1862. 

Pontificatus Nostri anno decimo septimo. 
PIUS PP. IX. 

A német kath. egyetem megalapítására vonatkozó 
nyilatkozat. 

(.Vége.) 
Az igy értett kath. tudomány ellen sok az ellenvetés. 

Különösen, hogy némely tantárgyra nézve egészen közönyös 
dolog, katholikus-e a tanára vagy nem. Ha a katholicitást 
a bölcselemre és a történelemre nézve közönyösnek mond-
ják, az ellenvetés sokkal alaptalanabb , sem hogy czáfolatot 
érdemelne; de ugy van az a természettani tantárgyakra 
nézve is. Szomorú, de igaz, hogy a hitetlenség sehol se nyert 
oly terjedelmet, mint az utolsó tantárgyakban. Kevés kivé-
tellel, nem találunk másokat, mint naturalistákat. Isten-
sőt szellemtagadó orvosokat. Ez elég arra, hogy lássuk, mily 
veszélyt rejtenek a természettani tudományok, hogy általok 
elragadtatva, valaki a hit kötelezettségei alól is magát ki-
vonja. Tettleg az isteni kinyilatkoztatás ellen innen kelt tá-
madások , különösen a teremtés hitágazata ellen oly hord-
erejűek, mint a szent-irásnak az eretnekek módja szerént vitt 
értelmezése. Kell tehát , hogy ezen tanokat az ifjaknak oly 
férfiak adják elő, kik erősek a hitben, s igy, hogy a termé-
szeti tudományok az egyház védnöksége alatt álljanak. — 
Továbbá ellenvetik, hogy a szám- és mértanra mégis közö-
nyös lehet a tanitó vallása ; mivel lehetne-e mondani, hogy 
van katholikus mathematikus ? Meg kell engedni, hogy e 
tantárgyak legkevesebb veszélyt rejtenek a hit ellen. De té-
ved, a ki a tanárt hallgatóihoz csak a tantárgyból méri. Az 
ifjak nem csak azért jönnek az egyetemhez, hogy ott egy 
vagy több tantárgy előadásain jelen legyenek, hanem hogy 
a tudomány által magokat az életre képesitsék ; erre nézve 
nem elég, hogy a tanár előadásokat tartson, hanem hogy jó 
példát adjon a ker. életben. A szám- és mértannak a tanára 
is tagja az egyetemi testületnek, ő is arra hivatik, hogy a 
kinyilatkoztatott igazságról bizonyságot tegyen ; ezt, ha nem 
is a tanszékén, de a tanár társai között, kiknél gyengébbnek 

lenni a hitben neki nem szabad. — Mondtuk, hogy az egye-
tem nem csak arra való, hogy ismereteket nyújtson, hanem 
hogy a gyakorlati életre képesítsen, azaz növeljen is. Az ok-
tatás és a nevelés együtt jár. A kinek lelkülete az ismeretek 
ellenmondása által nincs meghasonolva, az képesebb lesz a 
keresztény életre. Másrészről, a ki erkölcsös, az a tudomá-
nyokban is mélyebbre hatol. Az ifjúnak vezetésre van szük-
sége, önmagára nem hagyathatik, nevelése nincs bevégezve, 
ezt az egyetem magasabb tökélyre emeli. Már most mily 
látványt nyújtanak az egyetemek ? Nem kell-e rettegni a 
szülőknek, midőn fiaiktól elválnak, hogy az egyetemekre 
küldjék? Ki fogja ezeknek növelését folytatni? Az ifjak ma-
guk, vagy barátjaik, kik hasonló vezetésre szorulnak ? Nem 
elég tehát oktatni az ifjúságot az egyetemen, hanem az egy-
ház szándéka, a hit szabályai szerént növelni is kell azt és 
pedig ugyanazon egy irányban. Az ifjúságra nézve elkerül-
hetlen a fölvigyázás és vezetés, nem ugyan olyan, milyet a 
gyermekek fölött szoktunk gyakorolni, hanem melyet egy 
példás kath. tanár a már férfivá serdülő ifjakon azon bizalom 
folytában gyakorol, melylyel az ifjú saját tanára iránt szo-
kott birni és mutatni. Az elszigeteltség az ifjúra káros. Nem 
elég az, hogy valamely ifjú ajánló-levéllel ellátva látogassa 
meg tanárát, s a tanár őt szivesen fogadja ; mivel ha több 
érintkezési alkalom nem lesz a tanár és a tanitvány között, 
az ifjúra szükséges fölvigyázat lehetetlen maradt. Collegiu-
mokra van szükségünk az egyetem mellett, hol az ifjak kö-
zös életben egy lelkismeretes tanár vezetése alatt tartózkod-
janak, miként ez Angolországban máig is meg van. Löwen-
ben ezen collegiumok a legszebb eredményt szülték ; ezen 
collegiumokat tehát az egyetem kiegészitő része gyanánt 
kell tekinteni, s midőn az egyetem alapszabályainak kidol-
gozásához fogunk kezdeni, ezen collegiumok szervezése 
gondjainknak főtárgya leend. Ily egyetem tehát, mint a mi-
lyet tervezünk, az ifjúság nevelésén kivül, még a kath. tu-
dománynak is nagy pályát fog nyitni, nagy lendületet adni. 
Az isteni kinyilatkoztatástól elszakadt tudomány elkerül-
hetlenül tévelyekre visz, miként ezt naponta látjuk. Ezen té-
velyek veszélyessége a kath. egyetem szükségességét hir-
deti. Nem is fejlődhetik ki kellőleg a kath. tudomány soha, 
ha csak főtanodai tanszékei nincsenek, tehát egy egyetem, 
melyhez a kath. elmék összegyűjtetnek. Ha a kath. tudo-
mánynak ma ily tanszékei volnának, mily nagy befolyást 
gyakorolna ez a kath. életre, s más kath. tudományos inté-
zeteknek vetné meg alapját. Kimondjuk tehát, hogy oly kath. 
egyetemet tervezünk, mely szabad legyen az állam igazga-
tásától, mely nemzeti legyen, a nélkül, hogy bureaucratikus 
lenne. A katholikusok adományaiból emelve szükségképen 
az egyháznak igaz tagja volna, alávetve a szent-széknek és 
a püspökségnek: tanelőadásaiban a hitezikkelyeket szem előtt 
tartaná, s ezen alapon vezetné az ifjúságot a tudományra ; a 
kath. tudomány teljes kifejlésén dolgozva, oly intézetekkel 
is kell birnia, mely az ifjúságot a jó erkölcsökben megőrzi. 
Ily egyetemnek megalapítása, kétség kivül viszhangra talá-
land a katholikusoknál, de nehézségek is leendnek ellene. 
Ezen nehézségek oly nagyok, hogy a szükséges pénznek 
összegyűjtése sokkal kisebb nehézség. Legnehezebb lesz illő 
helyet találni ezen kath. egyetem számára. Ezen nehézség 
csak ugy fog legyőzetni, ha a katholikusok önérdekeiket 
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föláldozva, a közügyhez ragaszkodni fognak. Emberileg te-
kintve a kath. egyetemnek létrehozása lehetetlennek látszik : 
de azért nem kell vele fölhagyni. Ki hitte volna, hogyannak 
indítványozása oly általános helyeslésre fog találni ? Egy 
szóval egy lélekkel elfogadtatott. Ez a clermonti zsinatnak 
a szava volt: az Isten akarja. Ezt a szent malaszt működé-
sének tulajdonítjuk a szivekben, és sok kath. szivből eredt 
imádság nyereményének tartjuk. Azért az Urnák kegyel-
mébe ajánljuk ügyünket, ő adta a kezdetet, ő be is fogja vé-
gezni. Hanem nekünk katholikusoknak is közre kell munkálni ; 
imádkozzanak a katholikusok az egész világon, hogy a német 
katholikusoknak mi hamarább lehessen fiaikat a kath. hitben 
neveltetni, s azért emlékezetbe hozzuk, mit az aacheni gyűlés 
határozott : „Szíveskedjék minden pap egy szent-misét mon-
dani ezen vállalat sikerére. E mellett nem fogjuk feledni, 
hogy nekünk az imádságon kivül még tehetségünk szerént e 
czélra adományozni is kell; s hogy a sikerről mindinkább 
biztosak lehessünk, az alapitandó kath. egyetemet, hazánkra 
annyi áldásnak szülőjét, a szeplőtelenül fogantatott szűz Má-
r ia , Istenanyja oltalmába ajánlottuk; ez fog esedezni ma-
lasztért a kitartásra. Forduljanak tehát a német katholikusok 
szűz Mariához, kérjék az ő segitségét e nagy vállalatra; nem 
hallatott soha, hogy elhagyatott lett légyen, a ki hozzá fo-
lyamodott. Oct. 1862. Báró A n d l a w Henrik; B u s s Fe-
rencz ; gróf B r a n d i s Kelemen ; báró K e t t e l e r Wilderik ; 
báró L o é Félix ; P h i l i p s György." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ERDÖ-BÉNYE. (Kassai egyházmegye, zemplényi ke-

rület.) Sz. György napján. Egy bucsui ünnepélynek részle-
tes leirását akarjuk megkisérteni. Kerületünk E.-Bényén 
kezdi évenként a bucsujárásokat. E vegyeshitü kis városnak 
ünnepi szint kölcsönzött a hétköznapi ajtatosság. A törede-
lem szentségéhez járulók öt-hat papnak elég munkát adtak 
egy reggelen. . . . Az áldoztatást többször kelle ismételni. A 
templom hosszában soronként térdelő áldozók példás buz-
gósága hatással volt a jelenlévőkre. A templomon belül és 
kivül egyaránt áldásos volt e nap ; az ajtatosság alatt meg-
eredtek az ég csatornái — s ömlött az aranyeső a viz-szom-
jas földekre. ,Rigans montes de superioribus. . ." A tavaszi 
eső szőllőhegyeinknek sem ártott; hullásán a beszédhallga-
tók figyelme nem szakadt meg. Fiatal szónok ') beszélt az 
if jú vértanú fölött , a testiségnek kedvező ajánlatok megve-
tésében követésre méltónak tüntetve elő sz. Györgyöt, ki a 
fejedelmi kegy, rang, fény, méltóság kisérletei közt ker. hit-
bajnokhoz illőleg — rendületlenül állott Jézus üdvlobogója 
mellett. A tiszta, nyugodt előadás, dicső védszentünknek a 
hit dolgábani komoly eljárását, szép magatartó jellemét hí-
ven ábrázolta. Egy született magyarnak is dicséretére vá-
landott e predikáczió. Hogy német- és tót-ajku növendéke-
inkből is válnak magyar papok, az nagy részben a hivatalos 
egyházmegyei ,dispositió'-k érdeme. Az áldozat emlékét, Er" 
dő-Bényének hajdan buzgó lelkésze, jelenlegi s.-a.-ujhelyi 
plebánus és apát, ft. B e s s e n y e i Pál nyitotta meg az Ur-
nák falombokkal ékitett oltáránál. A lelki éldeleteket a testi 

*) Nt. T i s c h l e r András, bodr.-kereszturi káplán. 

felüdülés váltotta fel. „Dignus est enim operarius mercede 
sua.' Szives házi-urunk, nt. K o c s i s János barátságos asz-
talánál minden egyes vendégért külön emelt poharat, az üd-
vözlet-szóró ajkak tiszteletével érintvén azt is , ki mint a 
magányok szende gyermeke, a magyar egyház-irodalom me-
zején kerületünkben köt olykor olykor egy kis füzért a mú-
zsák oltárára. . . . Vajha szaporodnék a minden jóra, szépre 
és nemesre törekvő egyházférfiak száma; hogy az önképzés 
iskolájából menesztett eszmék ereje által a katholicismus 
ujabb lendületet, az ,in maligno positus mundus' civilisatiója 
pedig helyes irányt nyerhetne ; ut non solum scire, sed scita 
etiam vendere queamus. A szent, az örök igazságok ismere-
tén, hirdetésén kivül azoknak megkedveltetését is szükség 
tanulmányozni és szorgalmazni. . . . Czélt e tekintetben a 
hazai nyelvnek tudalma nélkül nem érünk. Hegyallján az ün-
nep tiszteletére rendesen megszólamlik a zene ; a csendes 
böjti napot azonban nem zavarták föl ez alkalommal a hurok 
vigalmas hangjai. Ebéd után komoly discussiókba egyeled-
tünk a laicusokkal. Szóba jött a p r a e d e s t i n a t i o ; me-
lyet ki nem hiszen, az előrelátás, mindentudás tökélyét is 
szükségkép tagadnia kell az Istenben ; e tulajdonok nélkül 
tökéletlen lény az Isten ; qui ideo praedestinat, quia p r a e -
v i d e t , p r a e s c i t , salva libera nostra voluntate ; a miről 
van öntudatos meggyőződésünk. S aztán .Deus licet ab ae-
terno praevideat nostram electionem aut reprobationem, de 
eaque decernat, non tamen Ipse huius est causa, sed nostra 
bona aut prava vita, in qua nos n o v i t morituros. ,Dei est 
vocare, electos autem fieri, aut non fieri, nostrum.' ,Nihil 
de nobis, sine nobis.' Előérzet, tudás, sejtelem, tulajdona az 
embernek is ' ) ; az 'Isten legmagasabb tökélyben birja mind 
azt oly annyira ; hogy tudalma, sejtelme csalhatatlan. S innét 
a p r a e d e s t i n a t i o , mely a praescientiának csak corolla-
riuma, (mint azt bölcsen megjegyzé a tolcsvai plebánus ur.) 
Majd ismét fölhozatot: miért nem jelenik (?) meg már egy-
szer maga valóságában az Isten ; (a szellemi lény testi em-
bereknek, kit müvei elég világosan hirdetnek) miért nem oly 
gyakoriak most a csodák, visiók stb. ? — Mily merész köve-
telés ez egy bűnöstől, ki a hit malasztjára sem érdemes. Oh ! 
hányan vannak napjainkban, hányan közöttünk, kiket Krisz-
tus Jézusnak e nagy nehezteléssel kiejtett mondása : ,,Ha 
csak jeleket nem láttok, nem hisztek'' méltóan sújthat ! Há-
nyan találtatnak , kik hogy higyjenek, újra akarnák, hogy a 
Megváltó ismét azon kinos életet kezdje e földön élni, cso-
dákat, minőket ember még nem látott , a természet nem is-
mert, mivelni, csakhogy szemök, mely a hitetlenségben elcsu-
kódott , elvakult, az igaz hitnek világosságára fölnyíljék ! 
Akarnák gyáva büszkeségükben, hogy az Isten, mint az esti 
holdvilág megjelenjen s őket a nagy sötét éjben kegyelmei-
nek szelid sugaraival eláraszsza ; mert különben elméjök sö-
tét mint a barlang ; szivök kemény marad mint a szikla, me-
lyen szál fü sem fog teremni soha. — De mind hiába ! Az Isten 
nem maga, hanem ami kedvünkért szállt le a földre és tanított ; 
komoly szándékból lépett Ő teremtményei közé, az élet leg-
önfeláldozóbb müvét értük véghez viendő. Többször nem jön 
le, többször föl nem feszíttetik ; ki hiszen , üdvözül; k i«em, 

') Hogy okozhatna engem, például egy iszákos, lia beteljesedik 
rajta előre-látó sejtelmem (intésem) : hogy mértékietlen életének szo-
morú lesz a v é g e ? . . . 
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elkárhozik ; de kárhozatát magának vesse okul. Vastag ma-
terialismusig aljasodott a világ bölcselme, midőn tudománya 
segélyével ,a visibilibus ad invisibilia' sem bir fölemelkedni... 
Patres nostri quaesierunt conscientiam, nunc syllabam ,con' 
abjiciendo quaerunt scientiam, estque illis scientia; liet, ut 
etiam syllaba ,sci' abjecta, manebunt bruta e n t i a . . . E na-
pon névünnepét üli egyházmegyénk tiszteletre méltó aggas-
tyána, kinek homlokán még most is lelkének tavaszlehellete 
játszik, s kinek sziverős esze, vallásos érzülettel telt keble, 
buzgó szent lelke merő haszon, áldás, jótétemény az egy-
házra és a hazára. Nagyprépostunkat, ft. L i p c s e y György 
ő nagyságát értjük. E kerület cgyháztestületének tagja volt 
ő is egykor : illő , hogy róla megemlékezzünk. Azon békés, 
csendes s fölöttébb egyházias érzelmű papok egyike volt 
még ifjabb korában is, kivel a rokonkeblüek szivesen érint-
keznek s kiknek bizalmát, barátságát minden érdek nélkül 
nagy becsben szokás tartani. Szavait az ajtatos szivömlen-
gés, müveit a halhatatlanságrai törekvés jelzi. ,Quid est 
enim omnino hoc ipsum diu — kérdi a bölcs — in quo est 
aliquid extremum, quod cum venerit , omnis voluptas prae-
terita pro nihilo est, quia postea nulla futura sit ?' — Quam-
quam iste Tuus animus nunquam his angustiis, quas natura 
nobis ad vivendum dedit — contentus fuit, semperque im-
mortalitatis amore flagravit ; — nec vero haec Tua vita du-
cenda est, quae corpore et spiritu continetur ; illa inquam, 
illa vita est tua, Praeposite ! quae vigebit memoria seculorum 
omnium : quam posteritas alet , quam ipsa aeternitas semper 
tuebitur. — Si festiva haec depromendi vota occasio nobis 
arripienda es t , summa gratitudine in perpetuum devincti, 
quid ferventius, quid carius precari possumus, quam ut Tibi? 
almae Dioecesis nostrae decus et Capituli Nestor, quem tan-
tis titulis laetabundi felicitamur venerari, hanc vitam Dii 
immortales concédant, et pro tutamine afilictorum in hac 
miseriarum valle, incolumem conservent! U t , qui praeposi-
turam tenes in terris: inter coelites quoque ,Praepositus' 
fieri merearis ! 

ROMA, apr. 6-án. Osten Sacken grófnak lépései a ro-
mai udvarnál, hogy a lengyel papság forradalmi tevékeny-
sége kárhoztattassék, semmi eredményt nem szültek, sőt oly 
igazságokat hallott, melyek más udvarnál nem szoktak meg-
mondatni. Legelőször, a szent-széknek nincs Pétervárott 
nuntiusa, ki orvoslást hozna, mielőtt a helyzet vég-elkesere-
désig menne. Ennek csak a muszka kormány az oka, a ki 
nem szégyel Romában követet tartani, midőn Pétervárott a 
szent-széknek követjét visszautasítja. Sacken gróf a követ-
ségek minden előjogaival él, a romai kormány az ő házát, 
az ő iratait nem vizsgálja, de a pétervári udvarnak tetszett 
követelni, hogy a pápai nuntiushoz küldött, s a nuntiustól Ro-
mába, vagy a püspökökhez irott levelek először a szakadár 
kormány által elolvastassanak, az illető helyekre csak általa vi-
tessenek, küldessenek. A ki ismeri a szakadár kormány perfi-
diáját, hogy pápai bullákat isképes koholni,meghamisítani, aki 
tudja becsülni saját fejedelemségét, melynek szentsége és joga 
nem függ négyszög-mértíoldektől, az megérti, hogy a sza-
kadár kormány nem akart mást, semmint régi mesterségét 
folytatni, hogy Ígérjen minden szépet, és ne tartson meg semmit. 
Megmondatott neki az is, hogy a kormány nem panaszkodha-
tik a papság fegyelmetlensége ellen, miután az augustowi és 

plocki püspöki szék 18 éven át üresen áll ; nincs oka nehez-
telni a szerzetesek viseletén, miután a muszka kormány nem 
engedi, hogy a romai főnökök a szerzetes házakat látogas-
sák, s a kezdődő fegyelmetlenséget megakadályozzák ; nincs 
oka panaszkodnia kath. nép lázadása fölött, miután a muszka 
kormány a szent-székkel kötött szerződéseket se tartja meg. 
A kath. lengyelnép a szerződések szentségét a czártól is meg-
tartatni kéri s vár ja .— Cipriano della Galla, a nápolyi fölke-
lők vezére a pápai csendőröktől elfogatott, a párisi Moniteur 
méltán megjegyzi : „Ezen elfogatás, a többiekhez adva, a pá-
pai kormány hűségének és tevékenységének uj bizonyítéka, 
s megczáfolása amaz alaptalan vádaknak, mintha a szent-szék 
elősegitené a nápolyi fölkelőket." A forradalmár, midőn tör-
vényes kormánya ellen fegyvert ragad, hős hazafinak mon-
datik ; midőn idegen zsarnok ellen a haza függetlenségeért 
harczol, a kkor briganti. Ezen fogalomzavart a forradalomnak 
köszönhetjük. — Az idegenek száma a húsvéti napok alkal-
mával oly nagy volt, hogy alig emlékezünk, mikor gyűltek 
volna annyian összle, s nem csalódom, ha 45,000-re teszem, 
miután a főbb helyekre, s csak főbbeknek 18,000 jegy oszta-
tott ki. A város csendes, az idő igen kedvező. A szent-atya 
szerdán délután a zsolosmára megjelent ; csütörtökön saját 
magányos kápolnájában misézett, s több papoknak és világi-
aknak az Oltári-szentséget kiosztotta ; azután a szertartáso-
kat maga végezte, adta az ünnepélyes áldást, magas és csengő 
szava a nagy piacz egész terén hallható volt. A városi-nép 
és a zarándokok térdre borultak ; s az áldás után üdvkiál-
tásokban éltették a szenvedések között törhetlen nagy pá-
pát. A lábmosásnál Pentini szerpap, Nardi alszerpap volt, 
ezután a Basilica épületében megáldotta a szegényeket, és 
maga szolgált nekik az asztalnál. A néző sokaság mindenütt 
fölötte nagy volt. Képzelheti kiki, midőn az isteni-tisztelet 
előtt öt órával a Sixtinának aj ta ja előtt 10—20 ezer ember 
állott a folyosókon, a lépcsőkön, s az udvaron. A kath. an-
golok példás ajtatosságával ellentétben volt a prot. angolok 
műveletlen viselete. Láttam egy ily nőt, ki, hogy a sokasá-
gon áttörhessen, s az első sorban állhasson, két erős legényt 
fogadott föl, kik az ajtatos népet, és a gazdag s müveit ide-
genek oldalait döfdösték, hogy bérlőnőjüknek nyilást csinál-
janak. Midőn ez se segitett, a prot. angol nő kihúzza hajából 
az óriás bronztüt, szúrja az előtte állót, midőn ez hátra for-
dult, a két box-férfi odasimul, helyét elfoglalja, a hölgy egy 
állással előbbre jutott, itt folytatja szurkálásait, a box-férfiak 
is az ostromot, mig a nő a legelső sorba jutott. (Vége köv.) 

ORLEANS, mart. 30-án. Nagy tudományu s világ-
liirü püspökünk Quinet Edgardnak a lengyelügyben a kath. 
papsághoz intézett fölszólitására következőleg válaszolt : 
„Uram! Azon meglepetések között, melyek a mi különös 
korszakunkban oly gyakoriak, alig van ahhoz hasonló, mint 
a milyet a ,kath. papsághoz intézett kérelemben' a ,Siècle' s 
,Opinion Nationale' hasábjain találhatunk. Ön az uram, ki 
néhány évek előtt irta : „meg kell becsteleniteni a katholi-
czismust; ez nem elég, sárban kell azt elfojtani." Az egyház-
nak fia és főpapja vagyok, kezem reszked, midőn ezen sér-
tést utánirom. Hogy ama szavak szerzőjéhez irjak, magamat 
kell legyőznöm; és Ön engemet kevésre becsülne, ha ebben 
ellenszenvet nem éreznék. Ön nevetne az én nagy hiszékeny-
ségemen, ha biznám szavaiba, melyeket a kath. papsághoz 
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intéz, kinek hitét tegnap oly kegyetlenül ostromolta, s kinek 
becsületét a legújabban hozzá intézett kérelemben is sérti. 
Mindazonáltal én felelni akarok , s felelnem kell oly idegen-
szerű fölhivásra, a melyet midőn olvasunk, nem tudjuk, tisz-
teletlenség-e, gúny-e, tőr-e , kihívás-e? Ön minket vádol, 
hogy az erősebbnek oldalához szegődünk. Ezen rágalom en-
gem fölizgat. Mi Britanniában az irlandiak oldalán vagyunk ; 
Keleten a libani keresztények, Amerikában a rabszolgák, Ita-
liában a pápa, az egész világon a gyengék , az ügyefogyot-
tak, a kisdedek, az elhagyottak, a szemérem, a lelkismeret, 
a jámborság, egy szóval mindannak oldalán vagyunk, a mi e 
földön arczul csapatik, megvettetik, Jézus Krisztussal meg-
feszíttetik. S ime, mi az erősebbnek oldalán vagyunk ! — Ön 
mondja, hogy a mult században mi sujtottuk le Lengyelország 
szivét. Fölnyitom a mult századnak történetét , s azt látom, 
hogy XIII. Kelemen pápa 1767-ik év april 30-án a franczia 
és spanyol királynak, s a német császárnak i r t , Lengyelor-
szágot a közelgő csapás ellen védni törekedve ; hogy XIV. 
Kelemen pápa 1774-ik év sept. 7-én, tehát 15 nappal előbb 
semmint az örök bíró előtt megjelent volna, Lengyelország 
ügyében irt, s hogy e két pápa húszszor, (értse meg húszszor) 
és pedig egész Európában egyedül tett óvást Lengyelország 
igazságtalan eldarabolása ellen, a szeretetnek, a hitnek , az 
igazságnak egész hatalmával tiltakozott a hóditás és elosztás 
igazságtalansága ellen. Ugyanazon történelemben olvasom, 
hogy 1773-ik év nov. 18-án Voltaire igy irt a porosz király-
hoz : „Azt vélem, hogy Lengyelország elosztását ön tervezte, 
s hiszem is, mivel az egy lángésznek az eszméje." — Ön, ké-
relmének oly idegenszerű bevezetése után, mit kiván tőlünk ? 
Pénzt? Mi készek vagyunk, hogy a föláldoztakat fölsegél-
jük. Hanem ön maga mondja, hogy nem pénz az, a mit tő-
lünk kér. — Mit ? Szavainkat ? Ki szólt tehát már egy szá-
zadon át, ki ir oly ékesszólással, ki kérvényez jelenben Len-
gyelországért oly buzgóan, mint a katholikusok? Nem közü-
lünk való-e Maistre gróf , a ki első mondta utálatosnak Len-
gyelország elosztását? ]) Mit akar ön tehát tőlünk? Tette-
ket? Mily te t teket? Hogy előre menjünk, a lázadás harang-
ját húzzuk, szóval, mindenkit fegyverre szólitsunk ? Válaszo-
lom, hogy a mit a papság tehet, a lengyel papság megtette ; ez 
áld, ápol, vigasztal, föntart. A templomok a sérülteknek meg-
nyittatnak, a papság nem retteg bár mily veszélynek magát ki-
tenni, hogy segélyt nyújtson testvéreinek, s én őt ezért áldom. 
A ki tudja, mi történt, s ma is mi történik e világon, a ki tudja, 

1 ) Mária Teréz ia is részt ve t t az elosztásban ; de az igazság kö-
vete l i , hogy az aláíráshoz csatolt nyi latkozat véde lmére fölhozzuk : A z 
e losztás okmányát 1772 inart. 4-én i g y irta alá : „ P i a c é t , miután annyi 
és oly bölcs férfiak akarják, h o g y ez meg legyen , — hanem halálom után 
hosszú időre fogják látni , mi következ ik be , miután lábbal tapostuk 
mindazt, a mi eddig mindég igaz és s zen t volt. — Báró Bre teu i lhez , 
franczia k ö v e t h e z irá : „ E z e n e losztás országiásom szenyfoltja, é s csak 
az orosz nyomásnak engedtem ; gróf B a r c k , svéd k ö v e t h e z mondá : , Ez 

e losztás engemet kétségbe ejt , inivel országiásom szenyfo l t ja" ; s midőn 
a k ö v e t válaszolá : „ a fe jede lmeknek nincs más bírája, csak az I s t e n " , 
v iszonzá a királyné : , , ép ez az, a kitől f é l e k " : máskor ismétl i „ a jog 
el lenünk van, én soha annyi lé lekfurdálásokat nem állottam ki é letem-
ben : én szégyen lem magamat látni ." (Bonjean franczia államtanácsnok 
mart. 17-én 1863. mondott beszédjében.) Guéronnière, mart. 17-én a 

franczia senatusban mondá, hogy Austria el lene volt Lengyelország 

fö losztásának, s v é g r e csak azért egyeze t t bele , nehogy nélküle és el-

lene történjék. Monde 77 sz. 19 mart. 1863. 

mit szenved a hit és a lélek már egy század óta, lehetetlen, hogy 
föl ne ismerje, miszerént itt nagy kath. ügy van a kérdésben. A 
lengyel papság hazafias, nincs ott egy pap i s , kinek szive 
hangosan ne verne hazájáért. Ön akarná, hogy mi háborút 
hirdessünk ? Ha ezt tennénk , biztos-e ön arról , hogy önnek 
elvtársai közül nem kelne föl, vagy hogy ellenünk ne kiáltsa, 
,ti a békesség szolgái vagytok' ? Nem tehetnénk-e mi azonban 
többet mint teszünk, hogy ezen szerencsétlen nemzet iránt 
a sziveket fölbuzditsuk ? Én nem vizsgálom, tehetnénk-e mi 
ezt; de ha nem teszszük, KL CLZJ ki minket ebben akadályoz ? 
önök uram. Igen önök, a kik a papságot mindég az oltárhoz 
utasitják, s csak akkor hívják el onnan, midőn szükségük 
van reá ; önök, kik a papság kezeit kötözik, azután vádolják, 
hogy nem tesz semmit ; Castelíidardonál követelik tőle, hogy 
tegye le a fegyvert, s azt akarnák, hogy Varsóban fegyvert 
ragadjon ; önök, kik kívánják hogy hallgasson, midőn magát 
védelmezi, hogy szóljon mikor gondolják, hogy segitségére 
lehet. De van e tárgyban jelentékenyebb , magasabb , komo-
lyabb pont, a mi engem kényszerit, hogy többet szóljak. 
Önök uraim, kik elhomályosítanak , megrontanak minden jó 
ügyet, midőn beleavatkoznak, kik a szabadságot gyanússá 
teszik, sőt megmérgezik, midőn azt a forradalomhoz kötik 
mely minden szabadságot megöl. Igazán, a becsületes ember 
nem tudja, mit tegyen, két törvény közé szorulva ; az egyik, 
mely hallgatást parancsol arról, mit hirdetni kellene, a másik 
a pártok, melyek megrontják, mit a papság akarna tenni. Ha 
mi ezt a lobogót kitüznők , melyet ön óhaj t , ki gyülekeznék 
alá ja? Azok, kik oda nem hivattak. Mi fegyverbe szólitanánk 
a nemes keresztény lelkeket, s önök oda rohannának, hogy 
abból prédát csináljanak. Mi sasokat bivnánk , s az ölyvek 
repülnének oda. Ez Lengyelországnak a legnagyobb veszé-
lye. Én kész vagyok fölvenni az ügyet , lia önök megígérik, 
hogy a forradalom nem fog beleavatkozni. Ha nagy volt a 
Vendée, azért volt nagy, mivel önök nem voltak az ő sorai-
ban. Ha 1789 megromlott, az onnan van, mivel önök vették 
kezükbe. — Különben nem kell lobogót kitűzni, ez már lobog. 
A harczban a halál már arat , mi imádkozunk. Mi lesz hol-
nap ? A mit az Isten ad ; kell, hogy a győzelem vagy a ve-
reség dicsőséges legyen ; hogy Lengyelország, midőn ezen 
egyenetlen harczból kilép, legyen szabadabb, szeretetre, ro-
konszenvre, tiszteletre méltóbb, mint valaha. Önök mondják, 
hogy a nép csak önök által lesz szabad; igazuk van. A for-
radalomnak átadva, félni kell szabadságától. De én jobbat re-
méllek. Ezen vér, mely folyik, termékeny lesz, mivel tiszta. Ha 
az európai izgatóktól megrontatott, ha győztes is lenne, veszve 
volna ; ha pedig csak a hazafiúság sugallata, ha le is győzetik, 
dicsőén fölemelkedik, mivel az igazság örökké igazság. 
Tiirje tehát uram, ha fölszólitásánalc nem engedelmeskedem, 
s Lengyelországnak önnek terve szerént szolgálatot nem 
teszek. Nekem nem volt szükségem önnek fölszolitására, hogy 
Sobieski János hazáját, a hős nemzetet, a kereszténységnek 
legerősebb védfalát a győztes izlam ellen szeressem, mely 
száz év után legnemesebb fiait a zsarnokság alatt veszitve, 
miként Irland, tudta megtartani a legnemesebb szabadságot, 
melyen soha egy zsarnok se fog győzni, a hitnek és a lelkis-
meretnek szabadságát. — Én az európai tanácsban szeretném 
Lengyelországot segíteni. Véremmel szeretném bevitatni 
azok előtt, kik sokat tehetnek, hogy itt egy nagy igazságta-
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lanságot kell helyrehozni, botrányosan megsértett jogot 
visszaállítani, Európára s Franeziaországra nézve oly szüksé-
ges védfalat fölemelni, melyet az isteni gondviselés e helyen 
oly bölcsen fölemelt, de a mely oly méltatlanul, oly oktala-
nul ledöntetett. Oh ! e nemes és hős nemzetnek hiányát nem 
csak Europa, nem csak Francziaország, hanem az egyház is 
érzi. E miatt az ő ügyét elveszhetlennek tartom. A 17-ik 
században, midőn már az oroszlány körmeit hegyezte, hogy 
őt darabokra szaggassa, Bossuet mondá : Az Isten másképen 
rendelkezett. Lengyelországra az egyháznak szüksége volt, 
szüksége volt mentőre. Az Isten rögtön dördit, s Lengyelor-
meg van szabadulva. Mi nem birunk oly nagy szellemmel, 
mint Bossuet, mégis ugyanazon reménynyel és hittel mond-
hatjuk : e fájdalmas és nagylelkű nemzet nem veszhet el. A 
politika napi rendre térhet, de az Isten és a becsület vissza 
fogja őt az igazságra hozni. Fogadja tiszteletemet. Orleans, 
mart. 16. 1863. F e l i x , püspök. Utóirat. Bevégezve s elol-
vasva levelemet, azt élénknek találom. Mit akar ? én nem fe-
ledhettem el önnek szomorú bátorságát, melylyel hitem el-
len irt. De azt se felejtem el, hogy ön száműzve, kitiltva van 
oly véleményekért, melyeket ugyan én nem vallok , de me-
lyeknek őszinteségét és leveretését tisztelem. Mentsen Isten, 
hogy ön életének szomorúságát nagyobbitani akarnám. Em-
lékeznem is kellett, hogy ön lyrikus költő, s azért szavaim-
nak szigorát enyhiteni, mely szigort talán nem érdemel oly 
ember, ki Lengyelország fájdalmas költészetén egészen meg-
indulva imádkozik. Bocsássa meg ; én az életnek minden va-
lóságaira kárhoztatva levén, prózában kényszerülök vála-
szolni, nem mint költő, de mint püspök." Ezen levelet szüksé-
gesnek találjuk egész terjedelmében közleni, miszerént ma-
radó okmány gyanánt maradjon , mit tett a kath. papság a 
lengyel nemzetért, s mily nemes érzelmek melegitették föl az 
ő kebelét, a szakadárság és a protestantismus által elnyo-
mott nemzet érdekei mellett. A vörös herczeg, miként Qui-
net (oh ! a hitetlenek is találkoznak egy gondolatban, mikor 
a kath. papságnak vágást kell adni), szemrehányást tett a 
franczia senatusban ülő érsekek és bibornokoknak mart. 
18-án, mivel Lengyelország ügyében nem szólnak. „Kath. 
szempontból, igy szólt a herczeg, adtam elő a tényeket, s 
körültekintve, fölötte sajnálom, hogy oly jeles egy háznagyok 
nem emelik föl szavaikat az ily tények kárhoztatására; én 
ezen egyháznagyokat ellenfeleim között szoktam látni, s 
megvallom , hogy meggyőződésükben legszilárdabb ellenfe-
leim. Sajnálom, hogy ezen egyháznagyok nincsenek itt mind, 
hogy roszszalják e tetteket. Vagy talán nem tekintik többé a 
lengyeleket jó katholikusoknak ? Valóban, én nem tudom 
magamnak értelmezni az esetlegességet, hogy ép most nin-
csenek itt jelen." (Egy hang: Nem az esetlegesség, hanem a 
kötelesség tartja őket vissza ) 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 12-én. S im o r János győri püspök ő mlga 

a barkai kántor-tanitó fizetését saját pénztárából évenkénti 
50 frttal kegyeskedett javítani. — Ugyan ő mlga bérmá-
lási útjában Kónyba érkezvén, N ó v á k Ferencz kanonok ő 

nga fölköszöntésére adott válaszában a mondottakra vonat-
kozólag élte egyik föladatának állitá az oly sokáig virágzott 
győri academiát hamvaiból uj életre támasztani. 

— A M i n d s z e n t i Gedeon által szerkesztett és a 
nm. egri érsek bőkezűsége által kiadott „Maria hava" czimü 
imakönyv mind dús és valóban lelketemelő tartalmánál, mind 
igen csinos kiállításánál fogva kedves imakönyvül szolgálhat 
Maria minden hü tisztelőinek. 

— P e 1 k ó Péter , rozsnyómegyei áldozár aláirási föl-
hívást intéz a t. cz. olvasó-közönséghez ily czimü munkára : 
Eredeti magyar „Közmondások és Szójárások." A munka 
15—16 nyolczadrétü müvet teend, melynek árát a legjutá-
nyosabbra vagyis 80 a. é. krra határozta, mely csak a könyv 
kézbesittetésekor lesz fizetendő. Az ivek hova hamarább 
Rozsnyóra küldendők, a t. cz. gyűjtőknek minden 8 pél-
dányra egy tiszteletpéldány ajánltatik. 

— Az olmüczi herczeg-érsek mindazon rom. kath. in-
fulatus főpapoknak, kik sz. Cyrill és Method emlékünnepén 
Welehradot meglátogatják, megadta az„usum pontificalium" 
szent-mise alkalmával. 

— Prágában a székesegyházi káptalan prépostja, Wa-
clawiczek, meghalván azon kérdés merült föl : valljon a con-
cordatum értelmében a főpásztor előterjesztésére ő szentsége 
nevezi-e ki a prépostot, vagy a káptalan válaszsza ? Romá-
ból az ügyre vonatkozólag azon rendelet érkezett, hogy a 
választás történjék most is a káptalan által, de Roma fön-
tartja magának a megerősitési jogot. 

— A st. galleni uj püspököt, dr. G r e i t h Károlyt f. hó 
3-án Feszler, voralbergi püspök szentelte föl az einsiedelni 
és mehreraui apátok segédkezése mellett. 

— 0 szentsége a szent Ágostonról czimzett romai 
templomban levő, és igen nagy tiszteletben álló Szűz-Maria-
képnek szép, 1000 scudi értékű ékszert ajándékozott. 

— Genuában egy prot. lelkész valamely magánház te-
remében tartott isteni-szolgálatot. A terem fölött bizonyos 
Morcéi nevü ember lakik, ki arról vádoltatott, hogy épen az 
isteni-szolgálat alkalmával lakásában nagy zajt, lármát üz. 
Ezért bevádoltatott, és mint vallásháborgató 6 napi börtönre 
és 300 franknyi pénzbirságra Ítéltetett a büntető-törvény 
188. szerént. Ambrogio apostata nagyobb ilynemű bűntől 
fölmentetett, Morcéi elitéltetett! 

— A portugali clerus szövetkezve főpapjaival erélye-
sen küzd az egyház fölszabaditásaért, mely fölött az uralmat 
gyakorló szabad kőmivesek zsarnokoskodnak. Ily értelmű 
föliratok már érkeztek a lissaboni, averoi, quardai, camiusai 
és guiemaraesi papságtól. Ezen egyetértés annál örvende-
tesb, minél kevesebb dicsérni való volt eddig a portugali 
clerus magatartásában. 

— A parisiak még mindég nem tudják feledni, hogy 
Carné és nem Littré választatott meg a 40 halhatatlan közé, 
és-sajnálják, hogy az alapos tudományu Littré helyett a val-
lásos érzelgésü Carné nyert több szavazatot. Mivel pedig, 
elég botorul, megválasztását egyedül Dupanloup befolyásának 
tulajdonítják, azon élczczel hűtik le boszujokat, hogy Carnét 
nem a „nép kegyelméből" hanem „Isten kegyelméből" meg-
választottnak gúnyolják. E kifejezések is eléggé tanúsítják, 
kik és minő emberek Littré barátjai. 

M e g j e l e n t : „S z a b a d s á g , t e k i n t é l y é s e g y -
h á z " B. K e t t e l e r Vilmos mainzi püspöktől. Fordította 
K a t i n s z k y Gyula, egri megyei szerpap.Eger, 1863. Meg-
rendelhető minden hiteles könyvárusnál. 

„A m e g s z a b a d í t o t t J e r u z s á l e m " Torquato 
Tasso után, fordította B a l i n t h Gyula, 1863- Kapható 
Hartlebennél 8. r. 492 lap. Bolti ára 3 frt. a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : A pantheismus legújabb viadalai. — Du-
panloup. — Egyházi tudósítások. — Irodalom.—Vegyesek. 

A pantheismus legújabb viadalai. 
A szakadatlanul tépelődő léleknek ég félé törő 

szárny csap kodásaiban vigasztalóbb, enyhitőbb alig-
ha lehet egyéb, mint a különféle téveknek, néha zu-
hogástól kisért bukásai. A bölcsek ezer és ezer év 
óta bocsátják ki rendszereiket mint a gyermekek ta-
vaszkor papir-sárkányjaikat s lebegtetik legtöbb-
nyire az újszerűség zsinegén vagy a szabadosság 
kénykedv szerént táguló kötelén. Azonban majd föl-
olvad a ragaszték s darabokban zuhan le a röpke al-
kotvány, vagy pedig tova ragadja az évek száguldó 
vihara. Im ezért tanulságos a tévék története; mond-
hatnám azt tövises védgátnak, mely a kijelölt uton 
járdalni sarkal. Mi is ennélfogva, valamint a spartai 
nemes, hogy fiával megutáltassa a részegséget, föl-
dön hentergő rabszolgái közé vezette, mi is tekintsük 
meg a tévék egyik főforrását, hogy látva fonáksá-
gát, tehetetlenségét: ne véljük, miszerént bölcseség-
gel gazdagon rejtőzik odújában. 

A pantheismus legújabb viadalainak szembe-
szökő világossága végett a múltba is kell vetnünk 
tekintetünket, azonban midőn ezt tennők, biztositjuk 
az olvasót, hogy az értelmetlen kutatás kátyúiba 
nem követjük a pantheistákat. Az igazság reánk 
nézve csak akkor az, ha megértjük, — evvel nem 
akarjuk mondani hogy f ö l f o g j u k, mert például a 
mysteriumok fölfoghatatlanok, de megérthetők. — 
Mit használnak a népnek a megtömött de vas zárak-
kal ellátott magtárak? Kinek homályos barlangok-
ban botorkálni van kedve, tegye ; nem követjük. Még 
az úgynevezett kimerítés végett sem bolygatjuk a 
homályos dolgokat. Főczélunk, meggyőződést terem-
teni vagy szilárdítani, meggyőződésre pedig csak 
ugy hatunk, ha tárgyunk világos. Ha valakit meg 
akarunk vendégelni, nem az élés-kamrába vezetjük, 
a hol kimeritő az ennivaló, hanem asztalhoz ültet-
jük , hol az elkészitett étkekhez nyúlhat s jóizün 
ehetik. 

A pantheismus azt hiszi, hogy a mindenség — ro 
Ticcv — isteni lényeg, vagy a mi egyre megy, hogy e 
mindenség az Isten. A világ alkatrészei tehát Istennek 
alkatrészei, vagyis az egy isteninek egyes mozzana-
tai. Az istenség a világ lelke, magva, mely szerént 
intéződik a világnak, a kéregnek arczulata. A te-
remtő és teremtés összekevertetnek , a végtelen azo-
nosittatik a végessel. Az Isten többé nem személyes, 
nem szabad. A mindenségnek mint Istennek mégis 
értelmet tulajdonit, mely az emberben öntudatra lé-
pett, a mit tagad a materialismus. Ezután nem egyéb 
mint istentagadás, atheismus; midőn valaki elméle-
tileg istent nem ismer el, gyakorlatlan istentelenség-
nek neveztetik. Nem valamely örök lény létét ta-
gadja a tévely e nadirja, az atheismus, a mi lehetet-
len^ s e tekintetben igazuk van azoknak, kik állítják, 
hogy'atheus nincs is, hanem Istennek vétetik a vi-' 
lág, ezen kivül nincs örök lény. Ezek folytán a mate-
rialismus és pantheismus csak előfokai, alsóbb stu-
di uinjai azon gondolat-folyamnak, mely atheismus-
sal végződik. Ha minden Isten, az Isten semmi. Min-
den a világ, tehát Istennek mi sem marad. Vagyis 
az isten, kinek Spinoza substantia nevet adott, a né-
metek azt absolutumnak nevezik, anyag és szellem 
egyszersmind, mind a kettő isteni. Látni való, hogy 
a pantheista körülírva és kerülgetve mondja ki azt, 
a mit az istentagadó kereken és röviden ; hogy nincs 
Isten, és igy dőreség a pantheismus istenét a vallás 
tárgyává tenni. 

Az ember fölteszi Istenéről, hogy ismeri a vi-
szonyt, mely közte és az ember között van, és hogy 
segíthet bajain ; mert különben minek fordulna 
hozzá? Az ember tehát értelmet és akaratot tesz föl 
az Istenben, szóval személynek nézi. A vallást e sze-
rént az emberi meg az isteni személy közti viszony 
képezi; s a személyiség — a mint azt minden val-
lás fölfogja — oly lényeges tulajdona az Istennek, 
hogy a személytelen Isten végkép meg is szűnik a 
vallás tárgya lenni. 

Lássuk mindenekelőtt, mik okai ezen iszonyú 
ész-aberrationak. Az irás őrültségnek tulajdonítja. 
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(14. zs.) Csak őrült, nem valódi gondolkozás vezet 
ide. Azért mondja Baco: az Írásban nem az áll, hogy 
gondolá a bolond az ő szivében, hanem mondá ; tehát 
ez csak szivének kívánsága, mert senki sem hiszi, 
hogy nincs Isten, hanem ha kivánja, hogy ne létez-
zék Isten. Ajkukon ül az atheismus és nem a szívben-
Másutt (Augm. scientiarum I. col. 5.) is ugy nyilat-
kozik, hogy fölületes tanulmány indithat atheismusra, 
de alapos tudomány a valláshoz vezet vissza. Miután 
az emberi értelem, ha másodrendű okokat lát el-
szórva, megnyugszik néha rajtok s nem hatol be, de 
lia lánczulatukat szemléli, mulhatlanul Istenhez és a 
condviseléshez ér. Tehát kettő szokott oka lenni az 
istentelenségnek: tanult együgyűség vagy a szivnek 
bibéje, gőg, érzékiség, melyek aztán az észt, törvé-
nyeivel ellenkező resultatumokra vezetik. Ezenkívül 
Baco az atheismus okául a vallási vitákat mondja, 
nem azokat, midőn az igazság kutatása tűzetik czé-
lul, hanem azokat, melyekbe nem csak belekevere-
dik a szenvedély, hanem csupán a vitázást teszi fő-
czélul, mert ekkor az a mi a szenvedélyes vitán utá-
latos, átmegy a vitatott tárgyra, a vallásra is. Ekkor 
aztán némelyek ugy Ítélnek, hogy a mely vallás lé-
nyege ily jelenetekben nyilatkozik nem lehet igaz 
vallás, és miután minden vallásban van szenvedé-
lyesség (fanatismus); tehát az sem igaz, a mit min-
den vallás föltételez, hogy Isten vagyon. Ezen követ-
keztetést a nélkül, hogy meggondolnák, miszerént 
ember által az isteni is eltorzítható, s hogy csak az 
igy elcsúfított ker. vallás hasonlitható össze a töb-
b i e k k e l : gyakran teszik az emberek és kimondják: 
nincs Isten. Tehát a vallás méltósága mérsékelje mo-
dorunkat. Plató is a törvényekről szóló munkájában 
azt mondja: „a zabolátlan szenvedélyek viszik isten-
telenségre a lelkeket." Ezt azonban sajnálatos tudat-
lanságból , mely nagy bölcseségnek tartja magát, 
eredetezi. A mi nem támadt gondolatból, az nem is 
tarthat ott sokáig, legfölebb addig, mig azt vala-
mely erkölcstelen hatalom támogatja. Ezt, mit a ta-
pasztalás is naponta bizonyít, gondolta Plató, midőn 
megjegyzi: hogy még nem volt olyan, ki ifjúságá-
ban azt tartva, hogy nincs Isten, egész vén koráig 
igy gondolkozott volna. Ha mégis egész öregségig 
kísérel valakit, máskép nem lehet , ha nem csak szaka-
datlan gondatlanság által. Ugyanőaz atheistákról azt 
mondja, hogy nem ismerik a szellem lényegét, erejét. 

Egy magyar iró a pantheismusnak következő 
okát adja: A politikai szabadéIvüséget sokan bizo-
nyos úgynevezett vallási szabadelvüséggel szeretik 
kiegészíteni, s mivel sikra szállanak a társadalom 

emberi tekintélyei ellen, azt hiszik, az Isten tekinté-
lyét sem szabad kimélniök ; ellentétesei levén az em-
beri monarcháknak, az isteni monarchiát sem akar-
ják elismerni, s midőn leteszik a királyokat, ugy vé-

„ lik, hogy következetesen az Istent is le kell tenniök. 
Ha világi ügyekben az emberek egyesülésére legjobb 
alak a köztársaság, miért ne volna az a lelkiekben? 
A fejedelmi fólséget, mint népfölséget a társadalom 
valamennyi tagja közé elosztják, s előáll a tökéletes 
köztársaság; az isteni fólséget is el kell osztaniok 
mindezek közé, s előáll a tökéletes pantheismus. 

Meg nem gondolják, hogy a mely mérték, a 
mely elv az emberek kölcsönös vonatkozásaira he-
lyesen alkalmazható, még ezért koránt-sem alkal-
mazható vonatkozásaikra más lényekhez, igy különö-
sen az Istenhez. 

A pantheismus a mióta Sándor diadalai folytán 
keletről átjött, alig haladt, ha csak gyakorlati alkal-
mazásban nem. Az egész pogány kor merő pantheis-
mus, de mégis jobb volt a miénknél, mert mig ott a 
természeti erőket személyesitették, vagy egyes em-
berekben öntudatra léptették az istenséget, e szemé-
lyekre azután legalább ráaggatták a mit az ősök ha-
gyománya szerént szentnek, igaznak tartottak, da-
czára annak, hogy ellenkezett a test követelményei-
vel, mig napjainkban a csupasz érzékiséget látjuk ki-
folyni belőle. Megjegyzésünk a vallásra és az ezt tisz-
telő pogány népre vonatkozik, mert az öntudatos 
pantheisták a mostaniakhoz hasonlag vélekedtek. 
Már Plinius secundus mondá: a világ az egyetlen 
mérhetetlen, soha nem lett, soha el nem muló isten-
ség. (Nat. hist. 1. 2.) Továbbad az embert teszi is-
tenné , s főleg azokat, kik érdemeket szereztek az 
emberiség körül. Végre az embert állattá aljasitja 
azt kérdve : ha valljon az állatok másképen vesznek-e 
lélekzetet mint az ember? A lélek-halhatatlanságot 
csak ugy dobja a lomkamrába mint a jelenkoriak. 
„A testés lélek, ugy mond, a halál után annyit fognak 
érezni, mennyit születésük előtt. A mi bolondságunk 
kiterjed a jövőbe is, s halál után is hazudik magá-
nak életet." (I. 7.) Legyen tehát a pantheismus bár-
mely finom és szellemi, mindég anyagelviséggel vég-
ződik, mert alapja anyag, Istenük ugyanis szakadat-
lanul ugy megy be az anyagba, hogy benne fölolvad 
és igy „jobb a természetet annak tartani, mit Isten-
nek nevezünk" mondja Plinius. 

A kereszténység kezdetén a gnosticusok és ma-
nicheusok összekeverték a pantheismust ker. elvek-
kel, miből irtóztató torzképek kerültek elő. — A ke-
reszténység ugyanis személyes Istent vallván, mind-
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ezen tébolylyal mint tiiz a vizzel ellentétben áll, azért 
csak dőreség jöhet odáig, hogy e kettőt akarja ösz-
szeegyeztetni. Ily és egyéb pogányokat sujt sz. 
Ágoston, midőn ezeket mondja : ha ez áll, hogy 
Isten a világ lelke, istentelenség és gonoszság követ-
kezik belőle ; minthogy akárhova lépjen az ember, 
az Istennek egy részét tapossa, és minden megölt ál-
latban az Istennek egy része gyilkoltatik meg. — 
Magáról az eszes állatról lehet-e boldogtalanabbat 
gondolni mint azt, hogy midőn a gyermek büntetés-
sel lakol, az Isten is fenyittetik? Ki lógja továbbá 
helyeselni, hacsak az egészen őrült nem, hogy az Is-
ten részei bujaságra gerjednek, gonoszokká, vétke-
sekké és merőben kárhozatosakká válnak." (Isten vá-
rosa IV. 13. 157. lap.) Ugyan csak a pantheismus 
pocsolyájában fetrengtek a 14 századi eretnek fele-
kezetek is. 

A legőszintébb pantheista Spinoza; ő szigorú 
következtetésével kifejti, hogy a natura naturansnak 
se értelme, se akarata, hogy az vakon és közömbösen 
szüli a jót és rosszat, csak azért teremtve, hogy rom-
bolni valója legyen, életet és gondolatot adva némely 
lényeknek, hogy azután örökre elvegye tőlük. 

Nekünk az újkoriakkal van dolgunk. 
A franczia encyclopaedisták pantheismusból in-

dultak ki , de mégis némi szeméremmel tették, va-
lódi ártatlan gyermekek Hegel, — de mivel ezt csu-
pán egy értette meg, az is csak félig, leginkább Feu-
erbach Lajoshoz képest. 

Ez mindazt, a mit Hegel rendszeréből következ-
tetni tartózkodott, merész szemtelenséggel, minőt a 
pogánykorban sem láttunk, napfényre hozta. Erkölcsi 
alkalmazásban pedig első-rangu bolygóként ragyog-
nak Guczkov és Heine. 

Ez utolsó kimondani is merte, hogy a panthe-
ismus Németország elrejtett vallása. (Salon II. 134.) 

Feuerbach könyve: „Das Wesen des Christen-
thums" azon érdemmel bir, hogy világos előadásán 
kivül arról tesz tényleg tanúságot, miszerént a ki el-
szakad a kereszténységtől, atheismusba hanyatlik. 
Feuerbach terve ezen elveket bebizonyítani. 

A vallás lényege csalódás, álom, anyja az éj-
szaka, melyben elalszik minden észvilágosság. A csa-
lódás abban áll, hogy a vallás a világon kivül levő 
Istent hirdet, mig valósággal az ember, az emberi-
ség isten. 

A theologia titka az antropologia. Az Istenrőli 
tudat nem egyéb mint az embernek saját öntudata, 
az Isten ismerete, az embernek saját ismerete. Az Is-
ten az ember szelleme, Isten a nyilt bensőség, ki-

mondott önje az embernek. A vallás az embernek ön-
magáhozi viszonya. Ezen csalódást eddig főntartotta 
a kereszténység; nekünk tehát tudományos fölada-
tunk kimutatni, hogy az isteni és emberi közt fön-
levő ellentét csupán csalódás, s hogy a ker. vallás 
tárgya és tartalma merőben emberi, ugy , hogy ott 
mindenütt, a hol eddig Istenről hibásan volt szó, em-
bert kell érteni. Ezt belátva, nincs egyéb hátra, mint 
ama csalódást, mely oly rombolólag hatott és hat az 
emberiségre, lerontani." 

Es ilyetén óhajtással sz. Ágostont és Malebran-
che-t mernek idézni. Nincs olvasó, ki a hasonlithat-
lan ellentétet a pantheismus és a kereszténység kö-
zött tökéletesen nem tudná, mert ámbár Istennek 
véghetetlen voltánál fogva mindenütt kelle lennie, 
de nem immanenter a mindenség tárgyát képzői eg, 
hanem létadólag, felügyelőleg, kormányzatilag, s igy 
a teremtménytől különböző, független, személyes Is-
tent vall. A ker. dogma ily határozott formulázásá-
nak daczára Hegel, mintha az isteni böleseség nyit-
jára akadt volna, ámbár nyilván az isteni lényt merő 
személytelen elvonássá semmisiti, tanait mégis a ke-
reszténységgel egyezőknek kiáltá ki , s alaplét-okról, 
ezen alaplét-oknak a világ általi megtestüléséről, s a 
Szentléleknek ily immanens működéséről beszélt, a 
mi sokkal megfoghatatlanabb a ker. tannál, azon kü-
lönbséggel, hogy absurdum is. (Folyt, köv.) 

Dupanloup. 

Kimeríthetetlen a kath. egyház nagy férfiak létesíté-
sében. Mindegyik század kebeléből merültek föl tetterős, tu-
dományos buzgalmu és hitbátorságu férfiak, kik szellemük 
éles fegyverével és tekintélyük hatalmával hőslelkiileg lép-
tek a küzdtérre az egyház jogaiért. Jellemszegény napjaink-
ban is az egyház ép ugy mutathat föl nagy, harezra kész 
szellemeket, mint a lefolyt századokban. A kath. egyház és 
különösen annak zaklatott feje jogaiért küzdő ezen rendit-
hetlen előharezosok közt napjainkban kiválólag fölemlítendő 
az ünnepelt orleansi főpásztor, D u p a n l o u p Felix An-
tal Philibert. 

Született 1802-ki jan. 3-án Saint Felixben, Savoyának 
Chemberyhez közel fekvő falujában, hol a kisded Dupanloup 
már abölcsőben a havasok fölfrisitő fuvalataáltal lőn megedzve. 
Alig hogy kinőtt anyjának dajkáló karjai közül, már is a legna-
gyobb elhatározottságot, élénkséget, sőt némi SZÍVÓS erély t 
tanúsított. Neveltetését ekkor nagybátyja, egy igen tisztes 
lelkész vette á t , és látván az alpok e fejlődő bimbajában a 
rendkívüli tehetségeket, további kiképeztetés végett Parisba 
küldé őt. Dupanloup alig volt 8 éves, midőn a kedves honi 
bérczeket el kellett hagynia, és a világvárosba útra kelnie. 

Tesseyre abbénak, igen jeles és tudományos férfiú-
nak a rue du Regardban, távol a világ zajától levő derék in-
tézetében kezdette meg classikus tanulmányait. Rövid idő 
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után az elsők közt tündöklött, és minden pályadijt ő nyert 
el. Innen st. Nicolas-du-Chardonnet nevü kis Seminariumba 
jutott , hol a legszebb sikerrel végezte be gymnasiumi pályá-
ját. A minő volt ő Tesseyre abbé intézetében és st. Nicolas-
ban, olyan maradt itt is, és valamennyi tanuló társait fölül-
multa tudományszeretet- és buzgalomban. Rohan herczeg, 
később besançoni bibornok-érsek, nem sokára figyelmes lőn 
a hires párisi növelde bátor és tehetsegdús növendékére, és 
többször meghivta őt a legkitűnőbb áldozárok és hittudósok 
gyülekezeteibe, melyek roche-guyoni kastélyában évenként 
többször tartattak. Itt, a legfinomabb, legmiveltebb kath. szel-
lemek központjában nyerte Dupanloup, ezen drága kő, 
mely hivatva volt később Francziaországot beragyogni, 
tulajdonképeni simitását, és tette sajátjává azon finomságot, 
imposant magatartást, mely neki ép annyi szendeséget mint 
méltóságot kölcsönöz. 

1826-ban pappá szenteltetett Parisban, és első alkal-
mazást a bourbon és orleansi herczegeknél nyert mint hit-
oktató. Ugyanakkor az alamizsnási hivatalt is megkapta An-
gouleme herczegnőnél, XVI. Lajosnak ezen tiszteletreméltó 
és oly sok szerencsétlenség által megedzett leányánál. Ké-
sőbb Don Petro leányát, leendő brasiliai császárnőt oktatta a 
hit igazságaiban, és hallgatói között nem ritkán volt szeren-
cséje tisztelhetni Amália királynőt. Lajos Fülöp nejét. A fia-
tal, buzgó abbénak tekintélye, Ilire nem sokára oly igen el-
te r jedet t , hogy Francziaország legkitűnőbb, egyháziasan 
gondolkozó államfériiainak lelki vezetőjükké lőn. Ez idő óta 
egészen a nevelésnek élt, és rövid idő múlva a legnemesebb 
és legtekintélyesebb családoknak sarjai ültek lábainál. Mint 
tanitója az ifjúságnak a fáradhatlan Dupanloup oly rendkí-
vülit eszközölt, hogy jeles működésének hire egész Romáig 
ha to t t , és XVI. Gergely pápa ezt mondá neki : ,,Tu es Apo-
stolus juventutis !" 

Azonban ily hirnév, ily tekintély mellett is Dupanloup 
megmaradt a szerény, igénytelen abbé, s senkinek sem en-
gedé sejteni, hogy ő hittudor, a Krisztus-rend nagy keresz-
tes vitéze, apostoli protonotarius, pápai főpap stb., oly igen 
gyűlölt minden fényt, s került minden dicsekvést. Azonban min-
denszerénysége, igénytelensége mellett, egy alkalommal, mint 
ő mosolyogva elbeszélé, tekintélyenek igen nagy hasznát vevé. 
Egyszer tudniilik kirándulást tőn szülőföldjének hegyei közé, 
és ezen alkalommal igen vad, elhagyatott vidékre jutott , hol 
az éj bekövetkezvén iszonyú fergeteg érte őt el. Hosszú , fá-
radságos és veszedelmes bolyongás után végre egy falucs-
kába érkezett, hol azonban vendéglő nem volt, és azért a plé-
bániaiak aj taján kopogtatott. A jó lelkész őt valamely elké-
sett koborlónak tartván, meglehetősen szigorú hangon uta-
sitotta el. „De lelkész ur, én pap vagyok, mondá esdő han-
gon Dupanloup, szíveskedjék szállást adni egy éjre." „Pap, 
pap, ezt mindenki mondhatja," dörmögé a lelkész, kinek szí-
vességét alkalmasint igen sokszor igénybe vették már a va-
lódi kóborok, és újra betevé ablakát. „De én franczia pap 
vagyok, Dupanloup abbé," kiáltá az átázott reszkető vándor. 
„Ah, ez egészen más, válaszolt a lelkész, és teljes barátság-
gal sietett most sorsosa elé, és mondá : „Tehát ön az a hires 
Dupanloup, mily szerencse reám nézve !" A jó lelkész most 
mindent elkövetett, hogy helyre üsse azon barátságtalansá-
got, melylyel az ünnepelt abbét fogadta. 

A havasok buzgó fia azonban nem tartá elegendőnek 
nagy tehetségeit csak az ifjúság nevelésére, és apostoli böl-
cseségét a lelkismeretek vezérlésére fordítani, mint egyházi 
szónok is föllépett. Rövid idő múlva igéjének kétélű kardja 
által oly sikert vívott ki, hogy a Notre-Dame-egyház szószé-
kére léphetett föl, és csakhamar bebizonyította , hogy méltó 
helyet foglalni a legnagyobb szónokok mellett, kik a párisi 
dóm tág öbleiben hatalmas szavukat hangoztatták ; az ünne-
pelt Lacordaire, Ravignan és Felix atyák Semmikép sem ho-
mályosították el Dupanloup dicsőségét, sőt a sikert és sok 
megtérést tekintve alkalmasint utána állanak. 

Dupanloupnak valódi áldozárszivére azonban legör-
vendetesebben hatott egy férfiúnak megtérése, ki hosszú, 
igen befolyásos életén át alig tőn egyebet, mint hogy magas 
állását, kitűnő tehetségeit saját büszkeségének, s egyéb szen-
vedélyeinek kielégítésére zsákmányolta ki , és azokkal az 
egyház meg az állam megrontására élt vissza. Dupanloup 
abbénak jutott osztályrészül, a hitetlenségben és mindennemű 
bűnökben megőszült autuni apostatata püspököt, a ravasz 
Talleyrand herczeget, a halálos ágyon Istennel és az egyház-
zal kiengesztelni. A nemesszivü párisi érsek, Quelen, a vén 
bűnöst többször meglátogatta halálos ágyán, azonban ke-
mény, megrögzött szivét semmikép sem volt képes megin-
dítani. Több, apostoli buzgalomtól lángoló áldozárok is siet-
tek Talleyrand halálos ágyához, de ők sem arattak nagyobb 
sikert mint főpásztoruk. 

Végre Isten szent malasztjának sugarát bocsátotta az 
agg apostata kőszivébe. Egy ártatlan gyermeknek, ki beteg-
ágya előtt ment el a szent áldozásra, megpillantása oly nagy 
benyomást gyakorolt reá, hogy gyónni kivánt. Dupanloup 
abbé vállalta magára a gyóntató-atya nehéz t isztjét , és any-
nyira vitte , hogy a büszke herczeg alázatosan meggyónt, 
mindent visszavont, mit Isten és az egyház ellen tőn , és a 
halál elé mint egy megtért vigasztalódva nézett. Talleyrand-
nak kibékülése az Istennel oly komoly és őszinte volt, hogy 
Dupanloup, halálozásakor kénytelen volt fölkiáltani : „Ritkán 
tapasztaltam ily tökéletes bánatot !" 

Az Ur szellőjének fáradhatlan munkása végre a gyer-
tyatartóra helyeztetett, melyről a világegyház dicsőségére 
és védelmére árasztja szét ritka világosságát. 1849-ben fog-
lalta el az orleansi püspöki széket. Ezen emelkedés azonban 
sem tudományos buzgalmát, sem apostoli pásztorkodását nem 
gyengítette. Szellemdús, mélyhatásu tolla mindég tevékeny, 
a hol csak szükség mutatkozik az egyház jogai , a hit tekin-
télye mellett való küzdésre : és az orleansi püspök ép oly 
gyakran látható a szószéken, a betegágynál, a tanuló ifjúság 
teremeiben, a gyóntatószékben, a nyomor viskóiban és a 
szegények tanyáin, mint egykor a szerény Dupanloup abbé 
volt. Legszebb fényben ragyogott Dupanloup mély tudomá-
nya és apostoli bátorsága, midőn 1859-ben az olasz háború-
val a romai kérdés is fölmerült, és több aljas kormány szövet-
ségbe lépvén a forradalommal, titkos társulatokkal és a go-
nosz sajtóval, minden hatalmukat arra irányozták, hogy a 
pápa világi fejedelemségét megbuktassák, és igy Péter szik-
lájának érezhető döfést adjanak. Szellemének egész élével, 
és valóban apostoli buzgalommal szégyenitette meg a bátor 
püspök a szent-szék ellenei sekély, tarthatatlan védveit, 
és jeles röpiratai által sokkal járult ahhoz, hogy a franczia 
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katholikusok oly melegséggel, annyi ragaszkodással csopor-
tosulnak a szent-atya körül, és hogy Napoleon kormánya 
Olaszországot illetőleg más, az egyháznak kedvezőbb politikát 
követ. III. Napoleonnak vas jogara által soha és semmikép 
sem engedi magát megfélemlíteni. Antiochiai Ignátz hős bá-
torságával jelent meg a divatos tartományi főnökök előtt, és 
annyi ügyességgel védte magát , hogy vádlói szintúgy mint 
birái örültek, hogy becsülettel megszabadulhattak tőle. 

A mily igazán papi, a mily valóban apostoli külső föllépése 
mint püspöknek, mint a szent-szék védőjének, ép oly egyszerű 
főpásztori élete palotájában, lakának falai között. Az orleansi 
püspöknek szokott lakszobája nincs máskép bútorozva, mint 
egy seminaristának szerény cellája. Vas ágy és több mint egy-
szerű butor képezi szobájának fölszerelését. Kályha semmiféle 
évszakban sem látható közönséges lakó és dolgozó szobájában. 
A palotának többi része úgyszólván nem az övé , hanem ud-
vari és a megyebeli papság szállodája, mely hivatalos ügyek-
ben fölkeresi az irodát. Ruházata igen egyszerű, és ez is már 
u j korában gyakran a szegényeknek jut. Már a gyűrűjét és 
püspöki keresztjét is föláldozta egyszer, hogy a szűkölködő-
kön segíthessen, és mig ő egész jövedelmét, sőt azt is , mit 
a könyvárusoktól igen keresett müveiért kap, a szegények és 
ügyefogyottak közt osztja szét , önmagától majdnem a leg-
szükségesebbet is megvonja. Étkezése igen takarékos és csak 
kétfélére szorítkozik, és ezekben sincs úgyszólván semmi vál-
tozatosság. Útközben megelégszik a főpásztor egy darab 
füstölt hússal, és egy-két fürt aszalt szőllővel, melyet ő le-
mez-szekrénykében magánál visel, és a kocsi egyik szögleté-
ben elkölti, csakhogy semmi időt se töltsön haszontala-
nul, mert a vaspályán is szüntelen vagy imádkozik, vagy ol-
vas , hogy ekkép kikerülje a társalgást, a pap-ellenes vagy 
miveletlen tömeggel való találkozást a vasúti étkező állomá-
sokon. Bort soha sem iszik, még oly keveset sem, mennyit a 
világapostol Timotheusnak engedett. Az egész napi idő mun-
kára és imára van szentelve. 3 vagy 4 órakor már fölkel e 
buzgó főpásztor, és kevés szórakozás után csak késő estve 
teszi nyugalomra fáradt testét. A sok éjjeli munka annyira 
ártott gyenge szemeinek , hogy az egyikre épen semmit sem 
lát. Azonban mindez még sem akadályozza őt főpásztori mun-
kálkodásában, a folytonos tanulásban, számos levelezésben, 
és academiai működésében, és inkább kész másik szemét is föl-
áldozni , mint munkálkodása tágkörében magát megszo-
rittatni. 

Ezek csak halvány vonások korunk ezen legjelesb püs-
pökei egyikének életéből. Tartsa meg őt Isten még soká, 
mert ily férfiakra jelenleg nagyobb szükségünk van , mint 
bár mikor volt. Pllk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 10-én. A vallásos nép különösen kedvelt 

rendjének, sz. Ferencz alázatos fiainak ma rendkivüli öröm-
ünnepükvol t : Japania földjén 1597. febr. 5-én Krisztusért ke-
resztre feszíttetett vértanú testvéreiknek, kiket már VIII. Or-
bán pápa az ég boldog lakói közé igtatott 1627. sept. 14-én, 
jelenleg pedig bölcsen kormányzó szentséges atyánk IX. 
Pius 1862-ki jun. 8-án a szentek közé sorozott, emlékünne-
pét iilék. Mivel pedig örömük az Isten dicsőségén s a hi-

vek üdvén sarkallik és onnét sugárzik vissza, elgondolhatni, 
mily készséggel kaptak az alkalmon, hogy ezen, az igazság 
koronájáért már megküzdött szent bajnokok ünnepélye ugy 
szerveztessék, miszerént a hivek lelki iava minél nagyobb si-
kerrel mozdittassék elő. Eme szent czélt szem előtt tartva m. 
S z a b ó József praelatus, esztergomi kanonok és központi 
papnöveldei igazgató ur kéretett föl a vérnélküli áldozat be-
mutatására, ki is azt a buzgolkodók lelki épülésére tel-
jes segédlet mellett végezé. Nt. P i r y C y r i a k atya tarto-
mányi őr kenetteljes magyar sz. beszédet tartott, ügyes ta-
pintattal sz. Pálnak a romáikhoz irt levele VIII. r. 35. versét 
választá vezérmondatul : „ki szakaszhat el minket a Krisztus 
iránti szeretettől? nyomoruság-e ? szorongatás-e? üldözés-e ? 
éhség-e? mezitelenség-e ? veszedelem-e ? fegyver-e ?" „ugy 
tekintetünk, mint a vágószékre kijelölt juhok"; mely arany-
szavak fonalán átment a nap hősei szenvedéseire, s hatály-
dús intéssel végezé, hogy mi is hitünkben állhatatosak le-
gyünk. A délesti isteni-szolgálat alkalmával nt. Valér atya 
jeles népszerű beszéddel serkenté hallgatóit a mindennapi 
keresztek türelmes elviselésére. Nem hiányoztak a német s tót 
szónoklatok sem. Úgyszintén a fölékesített oltárok, 200 
égő gyertya fényözöne, a 1100-at meghaladó vezeklők száma 
mindannyi tanuk, hogy a jó atyák mindent megtettek az 
ünnepély minél fényesebb, szivrehatóbb emelésére, és a jó 
aratás minél sikeresb eredményére ; de hogy is maradhatna 
el a bő aratás gyümölcse? hisz csak lélektanilag véve is 
a dolgot, mily jól esik a világ zajában kifáradt halandónak 
megpihenhetni ily ajtatosságok alkalmával a Megváltó ke-
resztje tövénél? párhuzamot vonva saját és e rendithetlen 
bajnokok szenvedései között, a Gondviselésbe vetvén bizalmát 
nyugodtabb lélekkel nyul a keservek kelyhe u tán ; az élők s 
holtak közti lelki közlekedés nagy eszméje, megdönthetlen 
hitczikke szilárdabb gyökeret verhet keblében; a bánat, s 
öröm könyeit mérsékelni tanulja, tanulja a rövid-látó világ 
következetlenségét, mely nem ritkán a hullámzó politika 
áldozatán gyászba borul, s az emberi-nem legnagyobb jóte-
vőinek égbekiáltó elvérzését hideg közönynyel nézi; tanulja, 
tanulmányozhatja ide vonatkozó hitének alapos voltát, és a 
szentek tiszteletét s segitségül hivását megtámadóknak alex. 
sz. Cyril, sz. Ágoston- sz. Jeromossal felelhet: Sanctos Mar-
tyres neque deos esse dicimus, neque divino cultu illos 
adorare solemus, sed adfectus et honoris, puta quod pro ve-
ritate strenue certaverunt . . . . Quare nihil est absurdi, imo 
vero necesse erat, eos, qui tam claris facinoribus excellue-
runt, ornari perpetuis honoribus. — Colimus Martyres eo 
cultu dilectionis, quo et in hac vita coluntur sancti homines 
Dei Si Apostoli et Martyres adhuc in corpore constituti possunt 
orare pro caeteris, quando pro se adhuc debuerunt esse solli-
citi : quanto magis post coronas, victorias, triumphos ? Mo-
ses sexcentis millibus armatorum impetrat a Deoveniam, 
Stephanus primus Martyr in Christo pro persecutoribus ve-
niam deprecatur, et postquam cum Christo esse coeperint, 
minus valebunt? G. F. 

TAKSONY , május 3-án. Primás bibornok ő eminen-
tiája ez év tavaszán apostoli gondoskodását Mátyusföld alsó 
részére terjeszté ki ; s elkezdvén Érsekújváron, folytatólag 
Negyeden, Nádszegh, Tallós, Jóka, Sellye, Sopornya, Szellő-
cze és Naszvadon szolgáltatá ki a megerősités szentségét, 



mire korunkban, hol minden lehellet széditi a kath. lelket hi-
tében, oly kiáltó mindennapi szükség van. Az előfutó kedves 
hir általános mozgásba hozta Mátyusföld kath. népének keb-
leit, s a készületek mindenütt nagyban folytak az ország fő-
papjának méltó fogadására. A községek versenyeztek az esz-
közök választásában, melyekkel fiúi hódolatuk adóját lerój-
ják főpásztoruk iránt, kinek nagy erényeit és érdemeit már a 
történet följegyzé lapjaira. 0 főmagassága atyai öröme tel-
jes lehetett, oly kitörő lelkesedésben nyilvánult iránta hivei-
nek szeretete és ragaszkodása, hogy apostoli körútja valósá-
gos diadal volt, napnál fényesebben tanusi tó, hogy e nép-
nek szivében még teljesen ép a hit magva, s bármennyire 
törjön is a kor ádáz szelleme, sújtani a pásztort, hogy elszé-
ledjen a nyá j , ez mégis szeplőtelen hűséggel ragaszkodik 
üdve vezéréhez. Részemről e nagyszerű kath. érzelemnyilvá-
nulásoknak csak S e l l y é n május 2-án lehettem tanuja, hol 
a fogadtatás ünnepélye valóban magasztos volt. Nagyszerű 
diadalkapu, minden ház előtt vagy nemzeti lobogó vagy 
zsenge zöld fákról lengő ékes szalagok és kendők, többszöri 
üdvözlő szózatok és a vonat elején előhaladó diszes bandé-
rium mindannyi világos jelei valának az őszinte szeretetnek 
és tiszteletnek, melylyel e mezőváros kath. hivei ő főmagas-
ságának lelkük mélyéből hódolni serénykedtek. Sz.-mise után 
a bérmálás szentségének kiszolgáltatása előtt ő eminentiája 
előbb két megtért prot. ifjúnak kath. vallástételét elfogadta, 
azután kenetteljes beszédet tartva az elveendő szentség mi-
voltáról a hivekhez, hozzáfogott a sz. működéshez, ezer és 
néhány száz lelket kenvén föl ezúttal a Szentlélek bajno-
kaivá; s a mi leginkább bámulatunkat felkölté, mig mi töb-
biek a hosszas szertartás alatt mint segédkedők lankadozni 
kezdénk, ő eminentiája a már egy hétnél tovább, naponként 
folytonosan végzett és megerőtetéssel járó sz. ténykedést agg 
korának daczára, ernyedni nem tudó buzgalommal s vidor 
lélekkel teljesité. A sz. tisztkedés befejezése után a helybeli 
plébánus , nt. A 1 m á s s y István ur dústeritékü asztalánál 
több lelkes felköszöntések magasztalák biboros atyánk orszá-
gos érdemeit, ki legméltóbb utódja azon halhatlan emlékű 
Pázmány Péternek, ki nagy szellemét egykor Sellyén is ra-
gyogtatá, s elvégre a magyar egyetemet megalapítván , an-
nak javadalmául Sellyét a körülötte levő falukkal együtt 
megszerzé s örök időkre pro dote universitatis rendelé ; mi-
ről soha sem szabadna megfeledkezni azon fölvont szemöldii 
liberális uraknak, kik a magyar egyetemet oly készek sine 
omni scrupulo kath. jellemétől megfosztani ! — Eddigelé már 
hétezernél többet részesített jelen kőrútjában ő eminentiája 
a Szentlélek hét ajándékában. . . . A jó pásztor a szűkre sza-
bott perczek közt sem feledkezett meg a plébániák közintéze-
teiről, különös gonddal látogatván meg mindenütt a tanodá-
kat , vizsga szemügyre véve azokban a tanitók és tanulók 
szorgalmát, szellemét s a feltüntetett sikert az elemi tanul-
mányok minden egyes tárgyaiban. Délután ns. Nyitramegye 
diszes küldöttségének kisérete mellett a hullámzó népsoka-
ság harsány üdvkiáltásai közt Sopornya felé folytatá útját 
kegyelmes főpásztorunk. Az ég angyala vezérelje minden 
léptein, hogy apostoli szellemével még soká éltesse és bol-
dogítsa az iránta való szeretet- és tiszteletben versenyező 

hiveit ! X 
BERLIN, apr. 3-án. A nagy izgatottságot a kifáradt 

lelkek nyugalma szokta fölváltani. Bismark erre számit, s 
engedi a szabadelvű haladó pártot saját utján haladni, mig 
nevetségessé s a várakozásban kifáradt nép előtt közönyössé 
vagy gyűlöletessé válik. A haladás e pártnál nem más mint 
minden szabadságok elkobzása az állam részére. Mindenütt 
igy volt ez, nálunk sincs másképen. Az elemi iskolák a példa. 
A haladási párt minden vallásos oktatást ki akar azokból 
zárni ; tehát a szülőket lelkismeretükben kényszeríteni, hogy 
magzatjaikat oly vallástalanokká neveljék, milyenek ezen 
pártnak emberei. Midőn Ziegler, kath. képviselő e terv el-
len szónokolt, a haladási párt orditásokkal elfojtotta a szó-
nokot , s a kiabálók között prot. prédikátorokat is láttunk. 
— A vas-kereszt-rendnek aggastyánai között több egyházi 
férfi is díszlik. Ezen rendnek keresztjei csak a csatában nyer-
hetők el. Marvicz culmi püspök, 1813-ban mint önkénytes-
szolgált, s e rendet akkor nyeré ; ugyszinte Seidell, plébánus 
Westphaliában, akkor protestáns, megnyerte e rendet, s 
1820-ban, mint a coblenzi várőrség tisztje, megtért. — A nagy 
szabadsági háborúból csak e két hős él még; Blücher tábor-
noknak fia, kath. nőt vévén, katholikus lett, s mult évben a 
fekete sas rendjének közép keresztjét kapta. — Wiek, hittu-
dor, hires szónok, most boroszlói káplán folyó év jan. l-étől 
„Breslauer Hausblätter - ' néplapot indított meg, s egyetlen 
kath. politikai lap keleti Poroszországban s 3000 példány-
ban nyomatván legszebb reményekre jogosít. — Geritz, er-
melandi püspök a szent-atya kegyeiből pápai házi főpappá 
neveztetett febr. 20-án. Geritz püspök is, nem mehetvén mult 
évben Romába, teljes ragaszkodását nyilvánította a püspö-
kök föliratához. — A bajori Ludwigs-Missions-Verein mult 
évben 139,945 frtot gyűj tö t t , ebből 116,809 frtot kiadott, 
melyből 50,000 frt az éjszak-amerikai missiókra fordíttatott, 
20,385 frt pedig a német Sz.-Bonifácz-egyletnek kézbesitte-
tett , melynek czélja az elnyomott kath. hitet az éjszaki Né-
országban segélyezni, s e czélra az egylet mult évben 47.000 
porosz tallért költött. -—- Müglitz, brüni megyének papja az 
elaggott vagy szűkölködő papok fölsegélésére örökségét, 
31,000 frtot alapitványképeo letette. 

ROMA. (Vége.) Csütörtökön délután a szent-atya is-
mét jelen volt a zsolozsmán. Az itt énekeltetni szokott 
,Miserere' minden várakozást meghalad, s ez nem pa-
pirról, hanem hagyományos dallamból énekeltetik. Midőn 
Miklós czár kérte volna, adják neki a hangjegyeket ; vá-
laszul adatott neki , hogy alig van néhány hangjegynél 
több e czélra írva, mely szerént igazodik az ének-kar. Nagy-
szombaton még nagyobb lesz a sokaság, mivel az idege-
nek nem kaphatván a városban lakást , Albanóban kény-
szerülnek megszállni. A szent-atya minden nap meghazud-
tolja a párisi és turini forradalmi lapok tudositásait, melyek 
a pápa elgyengüléséről, betegségéről, közeli haláláról beszél-
nek : a hány idegen van városunkban, annyian ellentmon-
dandanak ezen híreknek. — Matteucci bibornok u j rendele-
tet tet t közzé a koldulók ügyében. Egy város sem bir annyi 
jótékonysági intézetekkel mint Roma, a koldulás tehát itt ki 
nem menthető. A rendelet szövegét megküldöm, mivel egyik 
példánya az állami és keresztény bölcseségnek , mely ápolja 
a szegényt, de bünteti a csatangoló herét. A szegények leg-
nagyobb száma az intézetekben él, az utczán, és házanként 
nem koldul; csak kevésnek engedtetik a templom ajtajánál 
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ülni , hogy az evangeliumi dúsgazdaghoz hasonlók üdvösen 
figyelmeztessenek, hogy van Lázár is e földön, a kinek kezeibe 
letett fillérek nagy tőke gyanánt vitetnek az egeknek orszá-
gába. — A szent-atya egy más üdvös rendelkezést tett a juh-
pásztorokra nézve. Ezek télben a romai vidékén tartózkod-
nak, nyárban a sabinai s abruzzi-i hegyekbe vonulnak nyá-
jaikkal; s nincs alkalmuk hitoktatást nyerni, s a szent-misén 
jelen lenni; sőt nagyobbrészt olyanok, hogy soha városban, 
helységben nem laktak. E télen a szent-atya a Campagna 
széles mezőin 14 missiói állomást alapitott, hol a Lazarista 
atyák oktatni fogják e vándornépet, a szent-misét mondani, 
s őket a keresztény élet minden szokásaiba beavatni. — Az 
úgynevezett éjeli iskolák a legszebb sikert mutatják föl. Ed-
dig van 12, négy osztályú, melyekben a kézmives tanon-
czok és legények oktatást nyernek. Ezen iskolák Franchi ér-
sek vezetése alatt állanak ; a tanitók, papi, szerzetes rend-
ből, s világiakból esténként két óráig ingyen tanitják a kéz-
miveseket minden szükséges és hasznos tantárgyban. — 
Habár kissé későbben, de még is közlöm azon érsekek és 
püspökök neveit, kiket a szent-atya márt. 16-án megerősitett. 
Francziaországban a párisi érsekségre D a r b o y György, 
nancy-stoulipüspök; a ruthen szertartásúchelmipüspökségre 
Lengyelországban T e r a s k i e v i c z János belzi püspök ; a 
zamorai püspökségre Spanyolországban C o n d e y C o r a l 
Bemard placenciai püspök ; nancy s touli püspökségre L a -
v i g e r i e Károly, aire megyei pap , hit- s jogtudor, a Pro-
paganda tanácsnoka a keleti egyház részére, a Rotának ki-
hallgatója Francziaország részéről: nagy-váradi g. sz. püs-
pökségre P a p p - S z i l á g y i József, azon megyének papja, 
s kanonokja, hittudor; seynai vagyis augustowi püspökségre 
Lengyelországban L u b i e n s k i Constant I rén , varsó-me-
gyei pap, reveli plébános, mihilowi érseki megyében ; plocki 
püspökségre Lengyelországban P o p i e l Vincze Theophil, 
k r a k ó megyei pap, a varsói kath. academiának igazgatója 
hittudor : st. galli püspökségre Schweiczban G r e i t h János 
Károly, azon megyének papja, a székesegyház dékánja, káp-
talani helyettes, hittudor ; a mállói püspökségre a hitetlenek 
közöttt P a 1 a c i o s Antal, assunzionei megyének papja, apos-
toli jegyző, kanonok s Urbieta György assunzionei püspök-
nek segédje utódi joggal ; belzi püspökségre K a 1 i n s k i Jó-
zsef, chelmmegyei pap, constantinovi plébános Teraskievicz 
János chelmi püspöknek segéde utódi joggal ; litai püspök-
ségre a hitetlenek között B u 11 i g i e g Ferencz rodi-i s mál-
tai fömegyének papja , kanonok, hit tudor, Pace-Forno Cae-
tán rodi-i érseknek segéde utódi joggal ; prusai püspökségre 
a hitetlenek között R z e w u s k i Pál varsómegyei pap és ka-
nonok. — Ezeken kivül kihirdette a szent-atya a hitterjesztő 
egyesület által tett kinevezéseket, következő sorban; gal-
westoni püspökségre az Egyesült-államokban D u b u i s 
Claudius Maria, alicarnassoi püspökségre a hitetlenek között 
A d a m e s Miklós, apostoli helyettes Luxemburgban; rediopoli 
püspökségre a hitetlenek között C o n a t y Miklós, castelra-
hami plebánus, s Browne Jakab kilmorei püspöknek segédje 
Irlandban utódi joggal. 

ROMA, apr. 5-én. A mi a katholikusokat leginkább 
-érdekli a félsziget szomorú eseményei között, az a Pisanelli 
isjazságügyérnek fölterjesztésére tett királyi rendelet, mely 
•szerént mart. 5-e óta minden pápai bullák, brevék, határozatok, 

leiratok, a lelkismereti kételyekre adott válaszok, úgyszintén 
a szerzetes rendek romai főnökeitől menesztett parancsok, 
intések, serkentések nem foganatosíttathatnak, hacsak előbb 
királyi ,piacet' vagy ,exequatur' alá elő nem terjesztetnek. 
Ez a hires szólamnak : szabad egyház a szabad államban, 
gúnyja. Ez az u j üldözésnek kezdete. Már is az ujságlapok 
naponként hozzák a denunciatiókat a püspökök és plebánu-
sok ellen, követelvén, hogyT ezen elnyomás még csak fél intéz-
kedés, az egyházi hatóságokat elvben kell eltörülni. Más 
részről a turini kormány pártolja a hitszegő papokat, gaz-
dag évi illetékeket utalványozván az általa lefoglalt és ke-
zelt egyházi javadalmakból. — Borgo del Sasso városkának 
plebánusát némely nyomorultak, s feslett életű nőszemélyek 
bántalmazták, midőn a templomba ment. A plebánus kény-
telen volt a szitkok és kövek elől futással menekülni, s nem 
tarthatta vasárnap az isteni-tiszteletet, s nem volt, ki életét, 
s hivatalának gyakorlatát biztosította volna. — A ,Veridico' 
újságnak irják Oppidoból, hogy a forradalmárok mit se mu-
lasztanak el a hitnek s a vallásosságnak elfojtására a népben. 
Ascoliban egy bál alkalmával hét szemérmetlenül öltözött 
nőt hoztak a terembe, más hetet szerzetes ruhában, zsolosma-
könyvvel hónuk alatt, és olvasóval övükön. Egy magasabb 
hivatalnok hozzájuk megy, gyónásra jelenkezik, egy székre 
leül az álszerzetes, a hivatalnok hangos szóval beszélte el a 
fertelmességnek minden nemeit, mintha mind ezt elkövette 
volna ; az álszerzetes szemérmetlen tekintetek, kéznyomások, 
s arczintések után föloldozást adott. A megtérés szentségét 
pokolibb módon nem lehetett kigúnyolni. Az ,Unione' újság, 
mely Ascoliban megjelenik, tapsolt ezen leleményességre! — 
Árulnak olvasókat, melyeken Jézus és szűz Maria képei 
helyett Garibaldinak képe van, másik felén ily fölirással : 
Olaszok ! Én Italiának függetlenségét és szabadságát akarom. 
— Monsampolo-városban egy minorita atya tartván a böjti 
szent beszédeket, szokás szerént a városi syndicusnál is láto-
gatást tett. ,,Aljas színész"! igy kiáltott reá a syndicus, 
„mondjon Italia szabadságára beszédeket.'1 „En az evange-
lium hirdetésére vagyok küldve," mondá az atya, „Jól van, 
lásd e forganyfegyvert, ez várakozik reád, ha nem beszélsz 
kedvemre." fenyegette a vad állat. A szerzetes atya nem tart-
hatta a beszédeket, a syndicus pedig nem mert a szobából ki-
jönni, nehogy a nép, mely mindezt megtudta, megöl je .— 
Több városok elöljárói nem hivtak böjti szónokot, takarékos-
ságot akarván gyakorolni, hogy a polgárok zsebéből többet 
adhassanak a nápolyi fölkelők mészárlóinak jutalmul. — A 
kormány fölötte föl van ingerelve, hogy a modenai főtör-
vényszék fölmentette a guastallai püspököt. A püspök sze-
gény levén, ügyvédet se fogadhatott, a törvényszék oda ren-
delte a szegények ügyvédjét, ki a püspököt nemes hivatal-
ból védve. — Baldanzi Nándor, siennai érsek, s Chiaromani 
József collei püspök törvényszék elé idéztettek, mivel böjti 
körlevelet mertek meneszteni hiveikliez királyi piacet nél-
küL Gavazzi azonban, s minden más hitszegő pap teljes 
pártfogásban részesül; ezeknek nem szükséges királyi piacet, 
hogy istenkáromló s bujtogató szónoklatokat tartsanak, ki-
áltványokat szórjanak a. nép közé. (Vége köv.) 
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IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." (Folytatás.) 

Az egyházi javak fogalmát és jogtermészetét fejtegetvén 
szerző nemért egyet azon egyházjogtanárokkal, kik a szoro-

s a n vett egyházjavaknál (patrimonium , peculium Ecclesiae) 
a tulajdonjogot szigorún elkülönitik a haszonvételi jogtól és 
az előbbit csak az összes kath. egyháznak tartják fönn a kü-
lön egyházaknak, vagy az egyes javadalmaknak, intézeteknek 
kegyes alapitmáríyoknak csak a haszonvételi jogot tulajdo-
nítván. Szerénte az alap, melyre ebbeli jogelméletük fekte-
tik, nem állja ki sem a jogelmélkedés, sem a történet birála-
tát, azért Philipps , Eveit, Mas3 és mások ellenében az egy-
házjavak köriili tulajdonjog természetének helyes föltiinteté-
sére Schulte után az irányadó jogelveket természetszerűleg 
a következőkben fejti ki. 1) A keresztény vallás egyetemle-
ges czélja elérésére külön egyházak szükségesek , ezeknek 
biztos fönállására a közös czél érdekében külön javak igé-
nyeltetnek, e külön javak csak ugy jelentkeznek mint igazi 
jogfogalom szerénti javak, ha maguk a külön egyházak jogi 
személyeknek, vagyis jogtulajdonosoknak tekintetnek, mi 
szükségessé teszi, hogy az egyes egyház s intézetek jogtu-
lajdona elismerve legyen, mi a romai, kánon- és germán és 
csaknem minden tételes jogban történik át. — 2) A külön 
egyházintézetek nem azért vannak, hogy javakat szerezzenek, 
hanem a javakszerzés csak eszköz az általuk individuális 
alakban eléretni szándékolt egyházi czélok valósítására, 
minden külön egyházi szerzemény ennélfogva a közczél jel-
legét magán viseli, ha csak az ellenkező világosan ki nem 
köttetett , minden nem-concrét czélra szánt vagyon fölött te-
hát az egyes megyékben a püspök ugy rendelkezhetik, mint 
az egyes concrét czélra szánt vagyon fölött , lia a kitűzött 
czél többet el nem érhető, és csak a püspöki megyét túlha-
ladó vagy exemt vagyon fölötti rendelkezés illeti a pápát. 
3) Mig a külön egyházintézet fönáll, minden vagyona kétség-
telen tulajdonát képezi, de minthogy minden szerzemény és 
adománynál a közegyházi czél lebeg szem előtt, az pedig 
ama intézet megszűntével meg nem szűnik, — ily esetben a 
vagyon az egyház (a püspök, illetőleg a pápa) szabad intéz-
kedése alá kerül. 4) Az öszegyház nem tulajdonosa ugyan a 
a külön intézet vagyonának — de miután egyrészt minden 
egyházintézet csak ugy van jogosítva önálló jogléteire, a 
mennyiben közegyházi czélokra szolgál, — ugy másrészt az 
ő vagyona, melyre csakis egyházi jelleménél fogva tarthat 
számot, a mint lételét elveszti, nem másra, hanem csak köz-
egyházi czélokra szolgálhat. Mikből folyóként önként követ-
kezik a vagyonszerzési jog, az azokfölötti szabad rendelkezés, 
továbbá, hogy a saecularisatio vagy fejedelmi háramlásjog 
nem védelmezhető, és hogy az egyházjavak az állam oltalmát 
ép ugy mint a világiak igényelhetik. 

Szerző ugyanezen fejezetben a kegyes alapitmányokról, 
a magyarországi vallás és tanulmányi alapról, az egyházja-
vak kezeléséről, elidegenítéséről, a javadalmaknak jogairól 
és kötelmeiről, az egyház építkezési kötelességről az egyhá-

ziak végintézkedési jogáról, a megürült javadalmak jövedel-
méről mindenütt tekintettel az austriai concorclatumra ér-
tekezik. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 15-én. A „Szent-László-Társulat" budai 

fiók-egylete f. h. 10-én számos küldöttség által tisztelkedett 
gr. P á l f f y Mór m. k. helytartó ő excljánál, azon kérelmet 
terjesztve elő, hogy ő nmga a lipót-városi templom építésének 
előmozdítása és a budavári templom helyreállításának foga-
natbavétele czéljából alakult külön bizottmányt a védnökség-
nek elvállalása által működésében támogatni méltóztassék. A 
tisztelkedő küldöttség kérését D a n i e l i k János cz. püspök ő 
mlga terjesztette elő, melyre ő nmga vallásihlette szavakkal 
válaszolván, a védnökséget kegyesen elfogadni méltóztatott. 

— Frohschammer , müncheni tanárhoz a tanítványai 
föliratot intéztek, melynek czélja a tanárt megkezdett 
pályájának folytatására serkenteni a kárhoztató pápai irat 
ellenében. A többi közt mondják : „Igy közeledünk tehát 
önhez tisztelt tanár, és átnyujtjuk részvétünknek ezen zálogát; 
büszkék vagyunk reá, hogy mondhatjuk önnek, miszerént 
minden időben számíthat reánk , kik lelkesülten követjük a 
zászlót, melyet előttünk kigöngyölgetett, és mely a szabad 
tudományos kutatás fuvalma által lengettetik." IIa a tanár 
ur szeret szelet csapni, annyira fujhatja még a zászlót, hogy 
önvétke általi szakadozottsága miatt valódi szégyen lesz 
hozzá tartozni. 

— A darmstadti második kamra elhatározta, hogy a 
fejedelmi ,piacet' tisztán egyházi ügyet illető köriratokra 
vagy levelekre nézve szüntettessék meg. Továbbá, hogy sem-
miféle egyház vagy egyházi társulat sem hozhat oly alkot-
mányt vagy rendeletet, mely az állam felsőbbségével vagy 
az államtörvényekkel ellenkeznék, vagy ezekkel meg nem 
egyező előnyöket igényelne. Minden egyházi rendelet kihir-
detésével egy időben az államkormánynyal is közlendő. 

— Hessen nagyherczegségben 3 év alatt 1859—1861 
900,000 lakos közt 378 öngyilkossági eset fordult elő ; 255 
fölakasztás által történt. 

— Freiburgból irják : Büchler egyetemi tanár, ki, mi 
eddig itt hallatlan volt, a leendő gymnasiumi tanitójelöltek 
számára Petroniusnak buja és szemtelen regényét is beszövé 
az előadandó tárgyak közé, kormányunktól 600 frtnyi dij-
javitást kapott, hogy valahogyan el ne veszítse egyetemünk 
e nagy férfiút ! 

— Óceániából irja egy missionarius, hogy ő utazgatása 
alkalmával tartózkodási helyének magaslatán magasan lengő 
zászlót szokott kitűzni, hogy igy a távollevő lakosoknak tud-
tukra adja jelenlétét, és őket ekkép szent misére, a szentsé-
gek fölvételére hivja Össze. Egyik napon legnagyobb örö-
mére a vadak egész seregét látta közeledni, kik 6 mérföld-
nyi távolságról úszva jöttek a szent titkok megölésére. 

M e g h í v á s a pesti Oltár-egylet szegény hazai tem-
plomok fölszerelésére szánt egyházi készleteinek megtekin-
tésére, melyek a belvárosi plebánia-ház 1. emeletén majushó 
17-től kezdve 25-ig, azaz pünkösd hétfőig bezárólag köz-szem-
lére tétetnek ki, és pedig első nap déli 12-től, a következő 
napokban pedig reggeli 7 órától esti 7 óráig. — Az egylet 
egyházi készletei közt egy aranynyal gazdagon hímzett mi-
se-ruha lesz kitéve eladás végett. Ezt egy jótevő küldé be, a 
ki mérsekelt árának felét az egylet szent ezé Íjának előmoz-
dítására szánta. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863 
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A pantheismus legujabb viadalai. 
(Vége.) 

Az Isten fogalmával az ember lényege, a lélek-
halhatatlanság, öröklét s más tanok ugy füzvék 
együvé, mint naprendszerben az égi testek, a köz-
pont sulyegyenének megingatásával lezuhan az 
egész, igy tehát a pantheismussal egy egész sora a 
józan ész által is elfogadott igazságoknak, elejtett 
gyöngyfüzérként foszlik szét. Nevezetesen a lélek-
halhatatlanságról igy beszél Feuerbach: (Ex uno-
disce omnes.) „A halál, ha normális uton jelenik meg, 
ha már az élet-tüz fogyóban van, s az élet legfölebb 
a megszokás kellemével hat reánk, nem egyéb mint 
befejezése az életnek. A halhatatlanság csak álom-
hüvelyezők és lomhák ügye. A tevékeny embernek 
nincs ideje halálról gondolkozni. Sehol sem mutat-
kozik annyira a kereszténység esztelensége és rom-
lottsága mint abban, hogy a halhatatlanságot, mely 
az őskor álmodozó bölcseinek is csak kétesnek lát-
szott, bizonyosnak tanitja, s a jövő élet gondolatát az 
emberiség legfontosabb ügyének adta ki. Dőreség a 
jövő életről beszélni, mert a jobb ellensége a jónak. 
Élvezd a jelent s igyekezzél elháritani bajait. Higyjed, 
hogy lehet jobban is élni a földön; és meglátod, hogy 
jobban fogsz élni. Nem a haláltól, magadtól várd a 
jót, nem a halált, a rosszat üzd ki a világból, azon 
rosszat, mely még megszüntethető, mely csak az 
embernek lomhasága, gonoszsága és tudatlansága 
miatt tenyészik. Azon halál, melyet a bevégzett élet-
kifejlődés eredményez, nem a rossz, hanem azon ha-
lál, melyet a nyomor, bün, tudatlanság és vakság 
okozott. E rosszat szüntessétek meg e világon vagy 
legalább korlátozzátok. Igy szól az ész. A keresz-
ténység, hogy egy képzeleti rossztól megmentsen, a 
valódi rosszakat háboritlan hagyja, hogy e halálból 
életet csináljon, az életet teszi halállá, s hogy phan-
tasticus és luxuriosus kivánatainkat kielégitse, ter-
mészetes és közeli szükségeinkben s kivánatainkban 

közönyössé tőn. A kereszténység többet akart tenni, 
mint valósággal kiván az ember, oly kevéssé felel 
meg az emberi természetnek, hogy csak látszatra az 
emberi tudat és emberi lényeg közti ellenmondásra 
van alapitva. De nem is hisz benne senki, ha nem csak 
az, kiben a képzelődés az emberi természet hangját 
elfojtotta. Innen van, hogy kik még hisznek is benne, 
jó későre igyekeznek elérni vágyaikat. 1) Hogy a 
költészet által is hathasson, igy fejezi ki vágyait : 

Und war' auch jene Fabel wahr 
Und gäbe es eine Engelschaar, 
Ein Sünder will ich lieber sein 
Als Engel dort im Himmelschein. 

Mennyi undor! De természetes az olyannál, a ki 
nem ismeri az Istent; már hogy kivánkoznék az ember 
oda, hova nem vonza őt kedvesei emléke és egy 
atyának szeretete? Hogy kívánkozhatnék valaki oda, 
hol őt a halál árnyéka várja, és örök sötétség, melyet 
a vallás szende fénye föl nem dérit és ki általán a jó-
zan ész világánál sem akar oda látni, sőt ki e földön 
is mindent fölfordítva lát, ki vakságát formulázza is, 
mert mondja: „A valódi philosophia tagadása a phi-
losophiának vagyis semmi philosophia." 2) 

Párhuzamos evvel a mit más helyen kifejezett : 
„hogy semmi vallás az én vallásom, semmi bölcselet 
az én bölcseletem." Ezen mondatáért azon okból tar-
tozunk köszönettel, mert itt ő is bizonyít arról, mit 
minden józan hisz, hogy tudnillik a vallás nem ellen-
kezik a philosophiával, ő ugyanis egyenlőn veti el 
mindkettőt, bizonyitja, hogy, ha szabad igy mon-
dani, a vallás nem egyéb, mint potencirozott philo-
sophia. De még itt sem tetőzik az emberi tévely. 
Mellőzve Bauer, Bruno, Vogt, Strausz változatait e 
tárgyról, megemlítjük Gutzkov Károlyt, kiaLucinda 
felőli levelek előszavában igy kiált föl: Oh! ha az 
emberiség Istenről soha nem hallott volna, boldogabb 
leendett! És Proudhont, ki (Systeme des contradi-
ctions économiques et philosophiques) Istent igy 

' ) Feuerbach „Gedanken über Tod und Unsterb-
lichkeit." 

2) Sämmtliche Werke. I. B. 
34 



—m 306 * 

apostrophálja : „A te neved, mely hajdan a fejedel-
mek hatalma, a töredelmes bűnösök menedéke volt, 
a te neved jövőben az emberek közt meg fog vet-
tetni. Mert Isten a gyávaság, ostobaság ; Isten a ha-
zugság, kétszinüség, Isten a nyomor és zsarnokság; 
Isten a rossz. Isten távozzál tőlem, mert mától fogva, 
a hogy félelmemből kigyógyultam és bölcs lettem, 
mától fogva kezemet fölemelve esküszöm, hogy te 
vagy értelmem hóhéra, lelkismeretem csalképe." 

Ezekre nem hüledezünk, mindez természetes a 
magára hagyott észnél. Azért oly kimélylyel, minő-
vel egy sorvadó beteg szeszélyei, haragja, vagy met-
sző kínokban vadul ordító szenvedő iránt viselte-
tünk, mondjuk el védveinket. A tév oly öröksége az 
emberi-nemnek, mint a fájdalmak tengere. Urunk 
mindkettőt jőve gyógyítani, szeretete balzsamát 
mindkettővel éreztette ! Kövessük. 

A pantheismus elve szörnyű fonákság. Kant ki-
mondá, hogy a tér és idő fogalmában a végtelen fo-
galmát találja meg az ember. Ebből Fichte és Feuer-
bach csakhamar azt következtették, hogy a mi tuda-
tomban van, az vagyok én is; ha tehát birok a vég-
telen tudalmával, magam is végtelen vagyok; hogy 
a tárgyróli tudat, az embernek saját magának tudata. 
Ez a nevetségig alaptalan tétel. 

Ha az ember mindaz, a mit érez, a minek tudal-
mát bírja, akkor ő a kő, melyet tapint ; a növény, 
melyet lát ; ő az állat, melyet észre vesz. A pantheis-
mus gyökeres hibája, hogy a végest meg a végte-
lent, a természetet meg az Istent, közös állanyunak 
tartja. Pedig tudatom van függésemről, e tudat föl-
tételez függést föntartó princípiumot, magasabb ha-
talmat, ez azonban nem lehet szintén fuggéses tu-
datu, véges lény, hanem végtelen, tehát tőlem elkü-
lönözött, minő- és mennyiségileg különböző lény 
vagyis Isten. 

Ha az emberben az Isten, ki a világot terem-
tette, személylyé lett, akkor végtelennek kellene 
lennem, de öntudatom végességemről tanúskodik ; ha 
pedig a végtelen lény személylyé-lettekor lett vé-
ges, akkor változik és pedig lényegileg, tehát nem 
isten. Ha nem személyes, miképen adhatott olyas-
mit, a mivel nem bír, ki is adhatna többet önmagá-
nál? Nézzétek Krisztust — bocsánat, hogy ide ha-
sonlítom! — habár végest vett föl magára, isteni 
ereje akkor is nyilatkozott. A pantheistikus okosko-
dást egyébiránt már Voltaire tette nevetségessé szo-
kott modorával, midőn irata: hogy isten 10 ezer 
magyar alakjában ment Bessarábiába, hogy megölje 
az istten, kilO ezer török alakjában tünt föl. 

A legújabb pantheismus eldobta cothurnusát, 
elvetette vastag mord szemöldjét, s papucs- meg há-
lonyban jelenik meg. Körülbelül 10 éve annak, hogy 
az Amerikából hozzánk származott asztalforgatás ne-
vezetes tüneményeit kezdték létrehozni és magya-
rázni. A tünemény ismeretes, magyarázatai ezerfelé 
ágazók, azért ezek leírásával nem untatunk. Mi már 
ott állunk, hogy az egész dolgot legfölebb mosoly-
lyal kisérjük, hanem bezzeg máskép van ez Ameri-
kában, a hol 4 millió ember élete fő és apró momen-
tumait az asztalforgatás vagy a spiritismusi médiu-
mok — közegek — által nyert válaszok szerén t in-
tézi el. Azonkívül van vagy 20 hírlapjuk, melyek 
a túlvilággal való közlekedés eredményeit hirdetik, 
sőt egy nevezetes munka szerzője „Arcana of nature ; 
or the history and Laws of Creation, ,Our bark is 
reason, nature is our guide' mottoval. „Banner of 
Light.', Office 1860. *) a szellemeknek dedikálja mü-
vét. Továbbad a „látatlan munkásokat", segédjeit be-
szélteti, kik egész szerénységgel bevallják, hogy 
munkájuk még nem tökéletes, hogy csak a tudomá-
nyok mai fejlemfokán áll, s hogy az uj találmányo-
kat szemmel tartandják. A könyv végén pedig egész 
pantheistice kinyilatkoztatják, hogy miután homá-
lyos és keresztül-kasul száguldó ösvényeken az anyag 
fejlődését kutatták, a föl-föltörekvő erők tetőpontját 
az emberben látják. A szellemeknek anyagi vonatko-
zásaival végződik könyvük, azonban hátra van a 
megfoghatatlan szellemország tüneményeit a positiv 
tudomány világánál kutatni. Miután a physikus vi-
lág természetes fölépítésében erős alapot nyertek: 
oda fognak igyekezni, hogy a positiv okoskodás 
ugyanazon menetével működésűket a magasabb vi-
lágra is kiterjesztik, mely csak viszfénye és czél-
pontja amannak. A fontos thema tehát az lesz a jö-
vőben, hogy a szellem és szellemvilág eredetét, lét-
módját vizsgálandják kimutatva az ősanyag végső 
fejlettségét a szellemi tétel végtelen sphaeráiban. 

A mi illeti tanaikat, részletesen az Úristenről 
igy nyilatkoznak : Isten a főtökély elve. Isten a vi-
lág törvényeinek és princípiumainak személyesitése. 
Ez persze nem theologikus isten, hanem a természet-
ben más nem létezik, kiált fel Hudson Tuttle. Isten 
a mindenség harmóniája. Isten minden a mindenben. 
Az Isten országa az emberekben van. A menyország 
nem hely, hanem állapot, stb. A túlvilági lét a test 
és szellem közti compromissumból áll. 

' ) Németül : Geschichte und Gesetze des Schöpfungs-
vorganges. Van Hudson Tuttle. Deutsch: von Dr. H. M. 
Achner. Erlangen 1860. 
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De a spiritismus meg nem elégszik általános ki-
fejezésekkel, közelebbről is meghatározza az érzék-
fölötti lét viszonyait, a miben elég módja is van, szün-
telenül közlekedvén a túlvilág lakóival. A kigenialis 
dőreségekben gyönyörködik, olvassa el a következő 
füzetkét: „Le spiritisme a sa simple expression par 
Allan Kardec. Auteur du livre des Esprits et directeur 
de la Revue spirite, Paris 1862." Mutatványul némelye-
ket közlünk belőle, itt már látjuk, hogy rideg pan-
theismusukkal néha alábbhagynak s finoman tudnak 
alkalmazkodni a keresztény valláshoz. „A velünk 
közlekedő szellemek — olvassuk a 7-ik lapon — nem 
valamely teremtésen kivül álló lények, hanem azok-
nak valóságos lelkeik, kik e földön vagy valamely 
más világon laktak volt, mely lelkek, miután letet-
ték testhüvelyüket, népesitik s keresztülrepdesik a 
tért. Ezen nem szabad kételkednünk, midőn azok szá-
mában szüleink- és barátainkra akadunk, s velők mu-
lathatunk, midőn létükről bizonyságot adnak s meg-
győznek, hogy csak testük halt meg s lelkük él 
örökre, velünk, köröttünk vannak, részt vesznek ba-
jainkban, velünk aggódnak, s ha emlékezünk felőlük, 
nagy örömben részesitjük. A szellemek nem határo-
zatlan lények, nem kis világosságok, szikrák, hanem 
reális egyedi lények. Könnyebb megértés végett 
meg kell az emberben három dolgot különböztet-
nünk: 1. l e l k e t vagy szellemet, miben lakik a gon-
dolat, akarat és erkölcsi érzet; 2. t e s t e t , az anyagi 
burkolatot, mely a lelket a világgali közlekedésében 
főntartja ; 3. a p e r i s p r i t-t, légi burkolatot, mely 
közvetitő kötelékül szolgál a szellem és test között. 
A halál tehát nem egyéb mint elhasznált ruhának le-
tevése. A test igen sokszor ellensúlyozza a lélek te-
hetségeit, a halál által megszabadulván sulyjától, te-
hetségeit föltétlenül használhatja, azonban ekkor is 
fóntartja légi testét a perisprit-t." 

Vannak látó és halló médiumok vagy szellem-
közegek. A szellemek azonban néha a bútorok recseg-
tetése- s fölforditásával is nyilatkoznak, a leggyako-
ribb mód azonban az irás, midőn tudniilik a körbe 
irt abczében vezetik a medium kezét egyes betűkre, 
melyekből szavak és mondatok képződnek. A szelle-
mek között vannak ostoba sőt csaló lények is, a mint 
ezt a tapasztalás mutatja, ezek ugyanis az életben 
megszokott modorukat s életmódjukat légi állapot-
ban is folytatják. A kérdésekre a legnagyobb öröm-
mel felelnek, leirják lélekállapotjukat a halál órájá-
ban s jelen örömeiket vagy fájdalmaikat, némelyek 
irtóztató kinjaikat. (!) 

A szellemek e nyilatkozásai szerzőnk szerént 

nem uj találmányok, tudva valának ezek a legrégibb 
időkben, a biblia is teli van velők, de mindenben 
visszaélt nyilatkozataikkal a tudatlanság, csak a lo-
gikus értelmezés uj ; a régiek ismerték az elvet, a je-
lenkor ismeri a részleteket. Hajdan e tünemények tu-
dása csak bizonyos kasztok szabadalma volt, a közép-
korban az ezekkel foglalkozó egyéneket megégették, 
de mostanság nincs többé mysterium, minden vilá-
gos nappal történik, hogy minden ember fólvilágo-
sittassék, mert mindenütt találtatnak közegek. 

A spiritismus bármely vallással összefér. Mo-
rálja lényegesen keresztény (!) miután csak Krisztus 
erkölcstanának kifejlése. Dogmái bármely vallás lé-
nyegével egyeznek. Az Isten örök változatlan igaz és 
jó. A szellemek Kardec szerént teremtett, értelmes lé-
nyek, természetük előttünk ismeretlen, nekünk 
anyagtalan, mert avval, mit mi anyagnak nevezünk, 
semmi analógiája sincs. A szellemek tudatlanságban 
születnek, de képességgel mindenre, igy kivánván ezt 
az Isten igazsága. Szabad akaratuk csak akkor fejlő-
dik ki, ha Isten hozzájuk emigy szól: igyekezzél, 
hogy előre haladj, követvén a törvényeket, melye-
ket lelkismeretedbe véstem. Ezek után némelyek 
jót, mások gonoszt cselekesznek. Az Isten nem te-
remté a rosszat, ő csak örök törvényeket irt elő, a 
kik ezeket megtartják, jók ; a kik meg nem tartják, 
rosszak. A szellemek e földön megtestesülnek, s meg-
tartván az Isten törvényét, értelmüket tökéletesitik. 
A megtestesülés nem büntetés, hanem szükséges lét 
az Isten munkáinak tökéletesítésében. A jók hama-
rább végzik körutjokat. Nem csak e földön, hanem a 
világok mindegyikén vannak megtestesült szellemek. 
Csakhogy különböző állapotban, mentül hátrább ma-
radt a szellem, teste is annál anyagiabb s oly mér-
tékben alantabb fokon áll, lassanként emelkedik, er-
kölcsileg és physikailag magasabb világokba. A föld 
se nem első se nem utolsó lakhelyünk, hanem egyike 
a leghátulsóbbaknak. A bűnös szellemek a miveletle-
nebb világokban testesülnek meg, a hol az anyagi 
viszontagságok elszenvedése által bűnhődnek. E vi-
lágok a valódi purgatoriumok; földünk egyike ezen 
világoknak. Az Isten nem büntet örökre, hanem min-
dég ad alkalmat engesztelődésre. A rossz hajlamok, 
melyek minden emberben megvannak, a szellem tö-
kéletlenségének nyomai s egy régibb élet maradé-
kai, ez az e r e d e n d ő b ü n . Minden uj lét meg-
mosta az előbbinek tisztátalanságait. A megelőző élet 
elfelejtése, az Isten egyik legnagyobb jótéteménye, 
ki az embert meg akarta kímélni régi, néha kinzó 
emlékektől. A velünk született képességek különfé-
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lesége arról bizonyít, hogy a lélek már élt. Miért 
vannak az emberek közt bölcsek, bolondok, jók, rosz-
szak, polgárisultak és vadak ? Azt mondva, hogy az 
elsők többet éltek mint a többiek, meg van fejtve a 
talány. Ha a jelen élet az egyedüli s csupán ennek 
kellene eldönteni örök létünket, valljon mi lesz a kis 
korukban elhalt gyermekek sorsa, miután érdemeik 
még nincsenek, melyek az örömbe segitenék, de rosz-
szat sem tettek? Az Isten mint jó atya nem hagyja 
magára az embert. Eleinte vannak ő r a n g y a l a i , 
kik a jó útra vezetik, megjelenvén időnként az em-
berek közt, hogy megvilágosítsák utjokat. Ámbár az 
emberek szivébe belevéste törvényét az Isten, szük-
ségesnek látta azt bővebben kifejteni Mózses által, 
csakhogy e törvény csupán a korabeli emberek kö-
rülményeihez volt alkalmazva, tökéletesitette törvé-
nyét Krisztus fensőbb keltű tanitása által, azt hirdet-
vén, hogy többféle lét vagyon, (Máté 17, 10.) van 
szellemi élet, erkölcsi jutalom és büntetés. Mózses fé-
lelem, Krisztus szeretet által vezette az embereket. A 
spiritismus nyilt szavakban csak arra tanít, a mit 
Krisztus hasonlatokban kifejezett, magyarázza a fél-
reismert igazságokat, s a jövő élet titkaira megtanít, 
s igy megvalósitja a Krisztus által hirdetett szeretet-
országot. Mózses szántott, Krisztus vetett, a spiritis-
mus arat. Majd jövend egy nemzedék, melynek hit-
tételei a keresztény spiritismuson fognak alapulni, en-
nek jelszava: a szeretetem kivül nincs üdvösség. 

Elég mutatványul ennyi. A mondottak mind a 
közegek relatióiból vannak véve; van ott még né-
hány érdekes dőreség, de unom már a forditást. A 
sajnálkozás ily óriási ész-aberratión elfojtotta az itt-
ott előtörő fölkaczagást, azért minden megjegyzés 
nélkül hagytam ; a képzelem e káprázatainak elmon-
dása magában hordja czáfolatukat. 

Nekünk csupán az a czélunk, hogy az ördög mű-
ködésének, az emberiség tévútra vezetésében, lánczo-
latát el onnan a paradicsomtól egész a „Banner of 
Light"-ig foltüntessük. Igy az is szembeszökő, hogy 
minden tév a legkisebbtől a legnagyobbig mindegy 
forrásból, a paradicsomban fölcsirázott kevélységből 
ered. Azon gonosz szellem, mely első szüleinket láza-
dásra szította Isten ellen, ugyanaz, mely most mind-
istenséget hirdet vagyis a szellemeket egy közös for-
rásból kiszakadt istenrészeknek mondja. 

Draxler Játios. 
Valami az „Unió" teréről. 

A „Religio" kath. egyházi lapnak folyó I. félévi 9-, 10-, 
11- és 12-ki számaiból értesülék, a balásfalvi érseki káptalan 
1862-ki aug. 18-án történt beigtatásának ünnepélye alkal-

mával mondott két erélyes beszédről. Midőn olvasnám a 
brassói román lap Írójának azon két beszédre adott dörgő, 
és vagdalódzó észrevételeit — megemlékeztem a „Libertate 
de tipariu si folosire ei" — hasonló epés nyilatkozatairól is, 
melylyel az „A-. Maros mellől" czikkirója a kath. hitegységét 
és egyházias érzületet háborítani bátorkodott. 

Ámbátor én a brassói román lap-irónak boszus észre-
vételeire ellennyilatkozatot tenni sok ideig azon oknál fogva 
nem akartam ; mivel „tacendo multa diluuntur" ; meg-meg a 
szent-írás szerént: „Ne respondeas stulto iuxta stultitiam 
suam, ne efliciaris ei similis." (Prov. 26, 4.) hanem későb-
ben egy részről azért : „Die aliquid silentio melius" meg-meg 
ugyanazon szent-irónak mondása következtében „Responde 
stulto iuxta stultitiam suam, ne sibi sapiens videatur" (Prov. 
26, 5.) más részről pedig azért, hogy valamint az „Unió" te-
rén történt mozgalmakra két izben (Rel. 1860 II. félévi 2-és 
47-ki sz.) ellennyilatkozataimat aclám ; ugy most is egy te-
kintést azon brassói czikkiró dörgéseire tenni, magamat el-
szántam. Rég időtől fogva találkoztak Erdélyben némely 
nyughatatlan papi egyének, kik a kath. anyaszentegyház-
nak valamennyi külső ellenségeivel együtt , még az ellensé-
ges sajtó által is, az egyesült anyaegyházat a bizalmatlan-
ság-, gyűlölség- és ellenségeskedésnek dörgéseivel hábori-
tani merészelték. 

Hogy ezek közé számitandó a brassói román lap irója 
is, ugyanaz, a ki az előbbeni években volt a „A-. Maros mel-
lől 1860" álnevű iró, a kiről mondhatni: „Hominem esse, sa-
tis magna ad omnem calamitatem causa est," annál is inkább 
mert „suum cuivis homini ingenium, bona aut mala fortuna 
est", kiviláglik ezekből; mert ő a helyett, hogy a kegyes jó-
tevők irányában a) a jótétemény elismerésével, „Optima bene-
íiciorum custos est memoria beneficiorum, et perpetua con-
fessio gratiarum" (S. Chrys. hom. 25. in Matth.) b) A hála-
adatosságnak nyilt elfogadásával, „Invitât quippe ad magna, 
qui gratanter suscepit modica ; et spem de futuris recepit, 
qui transacta bénéficia recognoscit" (Cassiod. Epist. 4. c.) és 
c) méltó becsüléssel azt nyilvánította volna, hogy az egyes 
egyház a mostani időkben az érsekségnek visszaállítá-
sával, két püspökség alapításával, 15 kanonoki széknek fölállí-
tásával stb. csakugyan sokat nyert ! ő ellenkezőleg mintegy 
bujtogatva följajdul ezen dörgős mondatával : hogy az egye-
sült egyház mitsem nyert, s hogyan mérnők az érsekséget 
nyereménynek mondani. 

Ime a brassói román lap-irónak háladatlansága ! „Non 
referre beneficiis gratiam, et est turpe, et apud omnes habe-
tur" (Sen. Lib. 3 benef. c. 1.) annál is inkább, mivel azon 
bölcs mondása szerént: „Officia etiam ferae sentiunt, nec ul-
lum tam immansvetum animal, est, quod non cura mitigat, et 
in amorem sui vertat" (Sen. L. 1. de benef. c. 3.) 

A czikkiró vakmerőn csipked. Itt nincs helye, hogy ezen 
ép oly ügyetlen mint aljas rágalmakat egyenként megezá-
foljam, csak azokra szoritkozom , a melyekből a czikkirónak 
rossz akaratja, vak tudatlansága és rajongása kitűnik. 

1-ször: Keservesen panaszkodik a czikkiró mondván: 
„Az esperesi forumok már nincsenek többé ?" 

Nincsenek, mert azoknak visszaélés, és nem törvényes 
szokás által becsúszott nagy hatalma miatt , az egyház-tör-
vény szolgáltatása javáért mind napkeleten, mind nyugaton 
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szükségessé] vál t , hogy azok korlátok közé szoríttassanak, 
mint valóban el is vétettek tőlük a „Causae eriruinales, 
matrimoniales et beneficiales ;" és igy áll a nem-egyesül-
teknél is. 

2-szor : „Keleti fegyelem stb. szegény fegyelem ! hol 
vagy ma ?" kérdi a czikkiró. 

Ott, a hol az alázatosság uralkodik ; mert az alázatosság 
lelke az anyaszentegyháznak, és első tulajdonsága mindan-
nak, a ki hív szolgája akar lenni az Isten országának e föJ-
dön. A hol tehát a hivek egy szivvel és lélekkel, alázatos en-
gedelmésséggel az ő lelki elöljáróikkal együtt mind azon fe-
gyelmi rendeleteket, melyeket a püspökök az ő fölvigyázá-
suk, és bölcs belátásuk által az anyaszentegyház javára, és a 
hivek lelki üdvösségére — „Omnia ad aedificationem fiant" 
(I. Cor. 14, 26.) szolgálhatnak , megtar t ják, ottan nem csak 
keleti, hanem egységes kath fegyelem is van ; o t tan , mivel 
mindenek a maga rendén ép illendően — honeste, et secun-
dum ordinem fiunt — szolgáltatnak, van „Acies bene ordi-
nata" mivel „ordo est anima rerum." 

Ellenben a hol — a brassói román lap-irónak szokása 
szerént — több rideg önhitü papi egyének a szakadár pravi-
la u t j án , mintegy erőszakosan, epésen, megátalkodva ép 
mindent föl szeretnek forgatni : ottan bizonynyal „nullus ordo 
sed sempiternus horror inhabitat" ; ottan minden ,,in morém 
octipedis procedunt omnia cancri" ; ottan — a szakadár pra-
vila szerént — omnia disciplinaria „Graeca per Ausoniae 
fines sine lege vagantur." 

3-szor: Boszankodva panaszkodik a brassói czikkiró, 
hogy a házassági ügyek és perek nem folynak többé egyhá-
zunk (az érseki megyében) törvényei szerént stb., hanem más 
törvények szerént." 

Bizony, bizony a czikkiró soha sem tanulta a kath. 
Jus Canonicumot, hanem megátalkodva a szakadár pravila 
nem-törvényes szokására támaszkodik. 0 — a mint kiri az 
Ő panaszaiból — föl szeretné eleveniteni azon visszaélést, 
hogy a házassági szövetkezést nem csak a paráznaság vétke 
miatt, hanem több más okoknál fogva — a pravila szerént — 
föl lehessen bontani, és mi több, az egy, szent, kath. és apos-
toli egyház, Krisztus, apostolok, sz. atyák és közönséges gyü-
lekezetek stb. tanitása ellenére , az elváltakat uj házasságra 
léptetni törekednék ! ? 

Hogy ilyen esetek az érseki megyében, az „Unió" föl-
vétele után is történtek légyen, bizonyos, de azok az apostoli 
szent-szék tudta-nélkül történtek, és azért mint visszaélések 
tekintettek és tekintetnek. 

4-szer: A választási jogra nézve csak azt mondom, 
„Deum timete, Regem honorificate" (I. Petri 2, 17.) mivel az 
Urnák véghetetlen bölcsesége eleve látja, mi lehessen hasz-
nosabb, és azért : 

5-ször: Az akadályok légiója is, melyek a kormányzás 
útját állják, Krisztus által szerzett isteni kegyelmekkel „Con-
fidite, ego vici mundum" (Joan. 16, 30.) le lészen győzve, 
csakhogy az egyházi elöljárók is a Krisztus példája szerént, 
a ki „Potens in opere et sermone coram Deo et omni po-
pulo" (Luc. 24, v. 19.) fáradhatlan buzgalommal igyekezze-
nek mind azon akadályokat elháritani, a melyek miatt az ér-
seki megyének haladása akadályoztatik. 

Ezen buzgalom pedig mind tettben, mind tanitásban ne 

legyen erőszakos, keserű, tűrhetetlen és szakadást lehelő visz-
ketegségből eredt indulatosságu, — a milyen volt a czikkiró 
és több másoké Erdélyben — mert az ilyen ingerültséget 
okozó tettekkel sokasodtak meg a bajok s a sebek mint szint-
annyi körmökkel fölszaggatva, még jobban megmérgesedtek. 
„Ungvibus accipitris saucia facta tuis." (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
U es. k. ap. Fö lsége apr. 26-ról ke l t l eg fe l sőbb határozatával a 

szathmári s zékes -egyház i káptalannál a fokozatos előléptetést, é s ped ig 
N é m e t h y J ó z s e f , s zékes - egyház i főesperesnek őrkanonokká ; R u -
d o l f Pál kanonoknak székes -egyház i főesperessé , he lybenhagyni , é s a 
megürült kanonoki székre D e s e w f f y Emmanuel prépostot és mun-
kácsi plebánust l egkegye lmesebben kinevezni méltóztatott . 

SZOMBATHELY, majus-hó 5-én. Azon kisded egy-
ház-irodalmi egylet, mely a szombathelyi papnöveldében há -
rom év előtt szent Ágoston védnöksége alatt alakult, ez idén 
is szokott napon és módon megülé védleti ünnepét. Miután 
e becses lapok tavai ez ügyre vonatkozó bővebb. ismer-
tetést nyúj tot tak, jelenleg tán elég lesz néhány tényleges 
adat megemlitésére szoritkoznunk. A vendégek között kiosz-
tott előrajz szerént sz. Ágoston tiszteletére két dicsbeszéd 
tartatott : „Szent Ágoston a mi védszentünk'" L. E. és „San-
ctus Augustinus in campo litterario" H. J.-tól. Továbbá: „Az 
egyház küzdelmei" czimü költemény szavaltatott szerzője B. 
J . által. — Egy hitágozattani dolgozat, melynek czime : Vall-
jon az úgynevezett bocsánandó bűnök által mivoltilag kiseb-
bedik-e a megszentelendő malaszt létállapota ? előadatott K. 
J. által. — Azután ezen helyesírási elvkérdést: „Miért kell 
Isten nevét nagy kezdő betűvel i rai , és minő tiszteletlenség 
rejlik a mindinkább lábra-kapó kis betűben ; és hogyan kell 
ez elvet a Szentlélek-névre alkalmazni ? fejtegette H. M. — 
Ezen dolgozatok elszavaltattak. — Két értekezés pedig, 
melynek tárgya változatosság kedveért a történelemből vá-
lasztatott, fölolvastatott. Az elsőnek czime : „Növeldei könyv-
tárunk egy ős nyomtatványának ismertetése , mely a benne 
foglalt jegyzetek szerént valószinüleg a világhirü Corvina 
hulladéka." L. E. által. — A másik értekezésnek ez a czime: 
„Körszemle külföldi magyar emlékek fölött a 16-ik század-
ból" F. P. prem. növ. által. — Az énekkar szent Ágoston tisz-
teletére latin hymnusokat zengedezett. — A mult évi ünne-
pen püspök ő méltósága 3 db. aranyat tűzött ki e kérdésre : 
„Fejtessék meg a „Gloria" kezdetű magasztos angyali hym-
nusnak ezen mondata : Gratias agimus tibi propter magnam 
glóriám tuam. Három dicsérettel emiitett pályázat mutatta-
tott be. A legjobbikát L. I. igen szépen szavalta el. Jövő évre 
pályadijul ő méltósága ismét 6 db. aranyat méltóztatott utal-
ványozni. A tagok munkásságáról tett nyilvános jelentésekből 
még a következőket emeljük ki. A magánlagos dolgozatok 
tárgyai többnyire hittaniak voltak, például a teremtés 6 
napja; az ur Jézus testvérei és a bold. Szűz nővére; szeplő-
telen fogantatás és több más ezekhez hasonló. — „A hű lel-
kipásztorából , melyet az egylet tavai bocsátott közre, csak 
annyi példány kelt el eddig, hogy a bejött pénz a nagylelkű 
jótevők tetemes adományaival együtt majdnem fedezi a kia-
dás költségeit. Az ezután bejövő pénz tehát már tisztán fog a 
kitűzött czélra (ő szentsége javára minden tartalék nélkül) 
fordíttathatni. — Azon nyilatkozatot is hallottuk továbbá, 



hogy az egyle t , ha Is ten ő szent fölsége kegyelme és a kö-
rülmények kedvezni fognak, a második áldozatot a honi egy-
ház oltárára kivánja letenni , ugy mint az elsőt a közegyház 
oltárán ajánlotta föl. E czélra létesitett ujabbi munkásságá-
nak gyümölcse azon Mária-havi könyvecske forditása, me-
lyet Bekx jezus-társasági rendfőnök adott ki már évek előtt 
Bécsben, melynek eddig csak igen hiányos és rosz magyar 
forditása létezik. Az első vállalat sikere fog ösztönt adni ez 
ujabb kisérletre. Mi mindkét szándéknak teljes sikerét óhajt-
juk. Isten, ki a jóakaratot a d j a , elég hatalmas, ha neki tet-
szik, a véghezvitelt is eszközölni. Szent Ágoston azt mondja : 
„Non deserit, si non deseratur." Szolgáljon e rövid és minden 
alanyi reflexió nélkül irt tudósitás kiegészítő adatul a papnö-
veldékben keletkezett vagy keletkező egyházirodalmi egyle-
tek rovatában. 

B E R L I N , mart. 29-én. Középszázadokban a német 
városok legjelentékenyebb szerepet vittek; mióta pedig 
egyes nagyravágyók s a még nagyobbra vágyó fejedelmek 
kezére játszotta 16-ik század a hatalmat, mind a haza-
fiúság, mind az áldozati szellem alábbszállt, mondhatni, né-
hol kiveszett. A hanza-városoknak nagyobb hatalmuk volt, 
mint a mai Poroszországnak. A művészet, az emléképületek 
mind megszűntek s mit ezelőtt egyes polgárok önbuzgal-
mukból tettek, azt most közadóból nem lehet létre hozni. 
Boiseré testvérek összegyűjtötték a középszázadi festészet 
műkincseit, melyek most a müncheni képcsarnokot örökitik. 
Wallraf kanonok nem csak a festészet, de a középszázadi 
egész művészet kincseit gyűj töget te saját költségén, s meg-
halálozván, szülővárosának, Kölnnek hagyományozá azt. 
1840-ben a vegyesházasságok üldözése még inkább fokozta a 
kath . keblek buzgalmát, s a kölni dómnak tovább-épitése 
megkezdetett . Ezen időtől több nagy mü vétetett foganatba. 
Walraf gyűjteményére nem volt helyiség, Richartz polgár 
237,000 tallért adott e czélra szolgáló épületre. E gyűjte-
mény fog Wallraf-Richartz nevet viselni. Ugyanezen Ri-
chartz kereskedő 100,000 tallért adott a tébolyda fölépíté-
sé re ; Frank pedig sz. Móricz templomát 100,000 tallér költ-
séggel megujitotta. A minoriták templomának fölépítésére a 
polgárok gyűj téseket rendeztek, szűz Maria gótb. szobra a 
püspöki lak előtt, a szeplőtelen fogantatás emlékére, fölépít-
tetet t Gürzenich-terem, hol az egyesületek ezelőtt tanács-
koztak, meguji t tatot t , mindez a kölni nép hazafiságát fönnen 
h i rde t i , s hogy ily nagylelkű s közérdekű áldozatok kath. 
polgárok által tétettek, a kath. hitnek tevékénységét bizo-
nyít ják, mely saját üdvösségét keresi , midőn felebarátja és 
hazája javára szolgáló jó cselekedeteket tesz. — Az ebren-
feldi külváros templomát is Kölnben egy polgár saját költ-
ségén ép i t t e t te , a mely e télen át szenteltetett föl. — A 
missiók Németországban legszebb virágzásnak indulnak. Éj-
szakon a protestáns népség a városokba húzódott, délről a 
katholikusok fölvándorolnak, falvakat alapitva ép azon kül-
detést teljesitik, melyet az irlandiak Amerikában. E helyzet 
sok vegyes-házasságot szüleményez-, de eddig egy kath. férfi 
se neveltette gyermekeit a prot. vallásban s ha van kath. is-
kola, bizonyosan ide küldi azokat. Gyakran a prot. rész a 
kath. hitre t é r ; azért a szabadelvű, de lényegben szabad kő-
mives újságok panaszolkodnak a katholikusok proselitismusa 
ellen. A kath. községek pedig oly szilárdak hitünkben, hogy 

habár egész éven át csak egyszer látnak kath. papot, minden 
prot. hitegetéseknek és csábításoknak ellene állnak. Porosz-
Szászországban, mely a paderborni püspökséghez tartozik, 
sok plébánia alapíttatott, ugy, hogy minden nagyobb köz-
ségnek van plébániája. Mart in püspök e télen Salzwendel-, 
Naumburg-, Soemmerda-, Neustadt- Magdeburgban szentelt 
föl templomot; más templomok épitése pedig folytattatik. 
Magdeburg városában három parochia van, melynek egyike 
csak ideiglenes. — A kulmi megyében 183 megtérés volt 
mult évben ; Poroszlóban egyedül Spieske 25-öt fogadott 
föl az egyház kebelébe — Berlinben Fengler segédlelkész-
nek fényes temetése a prot. népre jó benyomást tehetett. A 
kath. nép mindössze sereglett, a tanonczok és a nép hosszu-
sorozatot képezett, s a Fridrik-utcza egész hosszában tele 
volt a halott i kísérettel, a közlekedés félórára megakadt, a 
prot. nép nézett, de semmi zavart nem tett . Ez jófoganatu 
tüntetés volt a kath. nép részéről. Mult évben három egye-
temi polgár a haldoklók szentségeinek fölvétele nélkül meg-
halt, mivel prot. gazdájuk nem hivott kath. papot. A kath. 
egyetemi polgárok most gyűjtéseket tesznek néhány szürke-
néni behozatalára, a ki a betegnek gondját viselje; mivel az 
Orsolya-apáczák nem szoktak kijárni, a boroméi sz. Károly-
ról nevezett nénék pedig nem mernek az utczára lépni, mi-
vel ruházatban különböznek a néptől, s e miatt minden bán-
talmazásnak kitennék magokat ; hanem a szürke-nénék ru-
házat ja igen hasonlít a munkások veseletéhez. Még soha se 
hallottuk, hogy valamely kath. városban a világon egy po-
rosz prot. prédikátornak nyakáról a fejér függentyüket le-
tépték volna ; a ruházat miatti bántalmazás csak a poroszor-
szági városoknak, és Londonnak tar ta t ik föl előjog gyanánt. 
Az igazság mindég türelmes, a tévely, mintha érezné benső 
tar thatat lanságát , türelmetlen, rajongó. Spándauban a szürke-
nénék oly bizalmat vivtak ki maguknak a népnél, hogy több 
protestánsok is, sőt Berlinben egy egyetemi tanár is fiának 
ápolására meghivta őket. — Febr. 15-én Regensburgban 
Greind kanonok meghalt, ki az Aula Scholasticaban 20 évig 
tanár volt. — Buss, a kath. érdekeknek fáradhatatlan har-
czosa Bádenben, lovagnak neveztetett Austriában -, ily férfi a 
nemességnek disze mindenütt. — A Contzen, aacheni polgár-
mesternek adott romai grófság kedélyes népünnepélyre adott 
alkalmat, melyet a lakosság tisztelt és szeretett polgármes-
tere iránti hálából rendezett. 

ROMA. (Vege ) A gonosznak, a bűnnek korlátlan sza-
badsága van, de az erény üldöztetik. Fa j ta lan képeket árulni, 
s házról házra hordani szabad ; de a püspöknek, hogy vala-
kit erényre buzditson, az nem szabad, arra csak a királyi 
kegyelem ad előbb szabadságot, ha neki tetszik. — A kirá-
lyi piacet egész rajongássá fa ju l t ; voltak helyek, hol a Syn-
dikus a lakosságot böjtre kényszeritette, nehogy a föloldás-
sal, mely a püspöktől királyi bélyeg nélkül adatott, élni mer-
jenek. A bári-i tartománynak prefectójától kiadott levele, ez 
értelemben örök példánya leend a nevetségessé fajult zsar-
nokságnak. — Egyik városban kényszerülnek hust enni, mi-
vel a püspök királyi bélyeg nélkül meri pásztori levélben a 
böjtöt a szivekre kötni; a másik városban bűnhődnek, ha 
hust esznek, mivel a püspök mert ily bélyeg nélkül a húsra 
engedélyt adni. Ez példás kormányzás Európában. — Aquinoi 
Ignácz, az ,Operarii pii' egyesületnek tagja , s a Pie t ra-Santa 



plebánusa 7,000 lira kezesség mellett szabad lábra bocsát-
tattak ; s azon Összeget a hivek adták. — Termoliban a tör-
vényszéki ülnök kutatást tett Angelis általános helyettes 
urnái; lefoglalta a Cruciata bullát, és a levelezéseket; a 
helyettes ur tiltakozott ezen birói önkény ellen. — Az A r -
monia, szerkesztősége húsvét első napjára 100,000 lirát küld 
Péter-fillérben. E pénz utolsó hónapban szedetett. Ez elég 
szavazat, mely már három éven át tart, elég tiltakozás a rab-
lópolitika ellen. A forradalmi párt többféle pénzgyüjtéseket 
tett, de mindenben megbukott; legújabban is a nápolyi ha -
ramiák ellen szedett aláirásokról mondják a forradalmi lapok, 
hogy csak állam-hivatalnokok irják alá. Már hitegetéseket, 
biztatásokat is tettek az aláírásnak hajcsárai, hogy az alá-
irott összeget sohase fog kelleni lefizetni, hogy itt csak sza-
vazatot keresnek, mely a haramiaság ellen erkölcsi szavaza-
tot nyújtson ; még se lehetett a népet aláírásra bírni. Az ör-
dög is utánozza az Istent, de soha sem nyer mást, mint gya-
lázatot ; ugy a forradalmi nemtelen szenvedélyek a íiui tisz-
telet tetteit majmolják s magukat gyalázzák. Ezt előre mond-
ták a lapok, hogy ha husz milliomot nem szednek össze a 
haramiaság ellen, nevetségessé teszik magokat ; eddig egy 
milliomot sem tudtak kiállítani. — Farini 8,000 lira nyug-
dijt kapott, mely összegnek fele holta után nejét, fele gyer-
mekeit illeti. Mily jutalom ez Modena, Bologna, Umbria, s 
a Márkák odaajándékozásáért? Mondá egyszer Farini, „sze-
gényen akarok élni, hogy gazdagon meghaljak," szegény 
volt a közbecsületben, szegény lesz a halálban is, mivel az 
emberi életnek legfőbb kincsét is , a józan észt elvesztette. 
Az Istennek kézzel fogható büntetése az atyagyilkosságért. 
Mondják, hogy a király e tényre igen buskomoly lett. Bus-
komolysága már régibb időtől tart, mivel 1861 ik évtől óta 
kamara-megnyitó beszédet nem tartott. — A szertartások-
ról nevezett bibornoki gyülekezet mult hónapban két rende-
letet menesztett a nápolyi papsághoz. Az elsőben, mely mart. 
5-ről szól, igy rendelkezik : „Quamvis in Missali Romano fe-
ria sexta in Parasceve appositae conspiciantnr sub sigla N. 
N. orationes pro rege, et eodem pariter modo de eo mentio 
fiat sequenti Sabbato sancto in Praeconio paschali ; attamen 
inhibitum omnino est tum in ofíiciis illorum dierum, tum in 
Canone Missae, tum denique in ceteris liturgicis orationi-
bus, quoties eadem recurrit sigla, nomen cujuscumque re-
gis vel imperatoris specialiter apponere, nisi data a sancta 
Sede facultate. Quapropter SS. D. N. Pius P. IX. expresse 
mandavit, ut iisdem perdurantibus temporum circumstantiis, 
in ecclesiis regni utriusque Siciliae feria VI. in Parasceve 
orationes pro rege omnino reticeantur, et sequenti Sabbato 
sancto Praeconio paschali finis imponatur per verba : regere 
et conservare digneris, — contrariis quibuscumque non ob-
stantibus. Datum Romae die 5. martii 1863. C. Ep. Portu-
ens. et S. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. L S D. 
Bartolini S. C. R. secretarius. —• A másik rendelet kárhoz-
tatja Guerrassio Gaetanot, ki az 1863-ik évre szóló Ordo 
divini officii-ban a nápolyi Palatina kápolna számára több 
napokra az éven át rendeléseket, utasitásokat tett, hogy Vic-
tor Emmanuel királyért imák mondassanak. Ily rendelésekre 
egy püspöknek sincs joga, annál kevésbbé egy udvari káp-
lánnak, a ki csak intrusus. A szent-atya rendelete igy szól: 
„Quovis destitutus jure, immo arbitrarie omnino, quasi ordi-

narii polleres facultatibus, initio hujus anni 1863. proposuisti 
typis cusum Ordinem divini officii ad Horas canonicas et ad 
missae sacrificium servandum in prima regali capella pala-
tina neapolitana, totaque regali jurisdictione, veluti imme-
mor esses, post mortem archi-episcopi Naselli capellani ma-
joris in regno utriusque Siciliae, per decretum S. Sedis per-
sonas cum ecclesiis et locis omnibus regii cleri neapolitani 
subjectas fuisse jurisdictioni ordinariorum dioecesium, in 
quibus morantur, ac proinde juxta kalendarium dioecesanum 
horas canonicas ipsi persolvere tenentur, ut oneri divini of-
ficii persolvendi satisfaciant. Et ut indubie appareret, 
quo spiritu adductus hunc librum publicaveris . in ipsa 
fronte libri seribere non dubitavisti „editus mandato regio," 
quasi Ecclesia in proponenda ministris suis sacrae liturgiáé 
distributione a saeculari auctoritate pendere deberet!" Elso-
rolván az intrusus főkáplán által a könyvben tett utasitásokat, 
például a 16—ik lapon: die 14. martii: hoc mane ob die (?) 
natal, regis nostri Victorii Emmanuelis precatur Deumutuna 
cum regno italico prosperetur, idcirca (?) cum in miss, tum 
aliis solemn, funct. addit. orat : Quaesumus omnipotens Deus, 
ut famulus tuus Victorius Emmanuel rex noster, qui tua mi-
seratione suscepit Italiae regni gubernacula," stb. ismétli a 
canoni parancsot, mely szerént szent-széki engedély nél-
kül semmiféle nevet nem szabad senkinek önhatalmilag a 
mise-könyvbe betenni; letiltja tovább a szent-szék a papsá-
got, nehogy azon utasitások szerént cselekedjék, vagy a zso-
losmát mondani merje, különben zsolosmázási kötelessége 
nem tekintethetik elvégezve, sub poena a reluctantibus in-
currenda. Végre: „Et quoniam dubitari nullo modo potest 
te per ejusmodi factum incurrisse censuras , et ecclesiasti-
cas poenas illas, quas praeter alios Romanos Pontifices in sua 
constitutione : ,Quum Sanctissimum Eucharistiae Sacramen-
tum1 enumerat sanctae mem. Clemens Papa VIII ; ne tardes 
quaeso considéré Conscientiae tuae, ut divinae indignationis 
ultionem effugere possis. Tui studiosus Romae die 12. mart. 
1863. Card. Patrizi S. R. C. praef. L. S. D. Bartolini secret. — 
A capuai érsek és bibornok meghalt, ingó vagyonát utódjának, 
birtokát pedig a szegényeknek hagyta. — Bonocore, nápo-
lyi székes-egyházi kanonok az agg papok nyugdíjazá-
sára 200,000 nápolyi aranyat hagyományozott. Ezt családi 
birtokából tette. Ily papokat üldöz a forradom ! 

LONDON, apr. 8-án. Mult hónap 20-án, Krisztus urunk 
szentséges vérének ünnepén Grant, soutwarki püspök Maid-
stoneban kápolnát és iskolát nyitott. E város genti grófság-
ban a nevezetesebbek egyike, azért is a hitterjesztésre epont 
igen szükséges, de áldásos is. Ez már a negyedik hitküldéri 
állomás, melyet a buzgó püspök 1859-ik év óta alapított. Mi-
dőn négy év előtt Emanuel sarutlan carmelita atya e városba 
jött, a szent-miséhez csak három kath. liivet hívhatot t , most 
már 78 tanoncz van az iskolában, s a kápolna nem képes a 
200 hivet befogadni. Maidstoneban van a kerületi tömlöcz is, 
melyben katholikusok is vannak, ezelőtt nem volt pap, ki őket 
az Isten törvényeinek tiszteletére, bűnbánatra buzditotta, ja-
vulásra inditotta volna, most már van. Emlékezünk pedig, 
menynyi küzdelembe került a püspöknek , mig a 4 olasz ma-
trózhoz , kik a winchesteri tömlöczben ül tek, s halálra Ítél-
tettek, egy papot küldhetett. A törvényszék anglicán papot 
küldött hozzájuk, s pedig Ferrette apostatát, hogy a testi élet 
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kioltása előtt lelki életüktől is fossza meg. A szerencsétlen 
olaszok, gondolván hogy a halál büntetését elkerülik , maguk 
sem akarták elfogadni a kath. papot, csak végre, midőn lát-
ták , hogy az apostasia nem szabadítja meg őket a haláltól, 
három a püspöknél gyónt, a ki is őket a vesztőhelyre kisérte, 
a negyedik matróz Farrette apostata kiséretében ment a 
nyaktilóra. — Mondják, hogy Ullathorne, birminghami püs-
pök, Cavers wallban, Staffordshire grófság egyik városában, 
sz Philoména tiszteletére emelendő templomnak alapkövét 
letette a húsvét másodnapján. — Livorpoolban mart. 19-én 
volt a kath. gyüldének ebédje; ezen több százan vettek részt 
Bidwill ur elnökölt, s Goss helybeli püspök az elnök jobbján 
ült, több pap is jelén volt. Ez 16-ik év-napja volt a gyülde 
alapittatásának. Az elnök kijelentvén, hogy a gyüldének 
czélja e nagy kereskedő város kath. hiveinek vallási s poli-
tikai érdekeit emelni, miután a liverpooli lakosságnak egy 
harmadát teszik, a közfigyelmet a ker. hivek közös atyjának 
szenvedéseire forditá, „Eddig a szent-atya, igy szólt az elnök, 
a ker. nemzetek segélyéből élt , nem levén elég ereje, hogy 
az európai forradalomnak ellentállhasson. Azóta az ő kormá-
nya különösen hajlandó kegyelemmel élni alattvalói iránt, 
melyet eddig a kormányoknál csak a törökök iránt láttunk 
gyakorlatba vétetni. (Sújtani akarta az angol kormányt, mely 
törökebb a töröknél.) Mégis mesterségesebbek és számosab-
bak voltak, kik ellene összeesküdtek, semmint bár mily más 
kormány iránt. Mutathatnak-e föl a pápaság ellenségei a ro-
mai államokban oly kórodákat, melyekben az atya és mag-
zat, a férfi és feleség közötti viszony törvényesen akadályoz-
tatnék? Nem, a pápai kormányt csak túlzott szelidségről le-
het vádolni." — Ellentétet képez evvel a dublini sz. Patrick-
ról nevezett Brotherhood, testvériség! gyülde. Ez magát 
nemzetinek nevezi, Irland védszentjének ünnepén mart. 17-én 
gyűlést tartott , s politikailag forradalmi, vallásilag istente-
len nyilatkozatokat tett. Ezen szabadalmárok Irlandban ép 
azok, mik a piemontiak Italiában. Ezek szégyenyfolt az ír 
nemzeten. „Jelenleg nincs szükségünk a szentekre, igy szólt 
az egyik, s eluntam már azon sok beszédet a szentekről ; több 
szükségünk van most húsra , vajra és kenyérre." E szónok 
Hollandnak hivatik ; s az Isten irgalmas lesz néhány istente-
len miatt az egész nemzetet meg nem büntetni. — Tralée-
ben hasonló forradalmi nyilatkozatok tétettek, hogy a Ma-
riathy püspök fényes fogadtatásának árnyékoldalát képez-
zék. Az Amerikából hazatért irlandiak minden mérsékletet 
áthágnak a forradalmi beszédekben. Mariarthy föloszlatta a 
traléei clubbot, s hiszszük, hogy a józanok visszavonulnak az 
elvetemedésig elfajult társulattól. Irland hasonlit Lengyelor-
szághoz, hol minden politikai charlatánok megkisértik szeren-
cséjüket. Szerencse, hogy a forradalmi gyüldével oly püspök 
áll szemközt, a ki nem szokott megfélemleni A clifdeni espe-
rességből nyolcz pap aláirásával fedezett kiáltvány jutott ke-
zünkhez. Huszonkétezer lakosságnak fele éhhalállal küzd: „A 
viskókban ezeren feküsznek kiéhezve , a hideglelésben vagy 
vérhasban. Ruházatjaik mind a zálogházban vannak. Ha a 
kormány nem segit, annak lesz jele, hogy szándékosan éhha-
lállal akarja kiölni a népet Ha eddig kevesen vesztek el , ez 

csak a tuami érsek Mac-Hale gondoskodásának köszönhető. 
Mi újra kérjük a kormányt, adjon munkát a nyugvó karok-
nak, vagy ha kiirrtani akarja a celta fajt, kévéssé botrányo-
sabb eszköz volna e czélra, ha a kivándorlást elősegitené. Kér-
dezheti ki-ki, mit csinálnak a dus anglicánok Irlandban emez 
egyetemes éhség mellett ? Ime néhány példa. Galwayban egy 
Fleming nevü 1000 font sterlingre Ítéltetett, mivel vonako-
dott nőül venni ará já t , ürügyül használván, hogy hozzá 
mérve, az ara igen szegény. Értetik, hogy az ara protestáns 
volt. Burkett anglicán pap Kilchrestben a katholikusok te-
metőjét jutalmul kapta a községtől; a katholikusok vásárol-
hatnak uj földet temetkezésre. Ugy látszik, hogy az anglicán 
papok sovárognak a közfigyelemre. Mióta az angol törvény-
nek azon czikke eltörültetett, melynek értelmében bár melyik 
protestáns a katholikusnak legszebb lovát 126 frankért erő-
szakkal elvehette, vagy a katholikus családnak egyik tagja, 
anglicán vallásra térve az egész család birtokait elfoglalta ; 
most az anglicán papságnak nincs más teendője, mint élvezni 
a katholikusoktól egykoron elvett birtokok jövedelmeit ; az 
angoloknál pedig példabeszéd, hogy „hallgasson, a ki pud-
dingot eszik" ; de az anglikán papok egymással veszekednek, 
s a veszekedés azon tárgy körül forog , Isten volt-e Krisztus 
Jézus vagy ember? és a vitában mindakét részről püspökök 
is vesznek részt. 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 19-én. A bécsi prot. theologiai tanintézet-

nek azon kérelme, hogy a bécsi egyetembe mint ötödik fa-
cultas bekebeleztessék, az egyetemi tanácsnak f. h. 12-én 
tartott ülésében 9 szavazattal 4 ellen megbukott. A kérelem 
mellett szavazott 2 bölcsészeti, 1 jogi és 1 orvoskari tanár. 

— K e l e m e n József, pécsi nagyprépost a faddi tem-
plom, plebánia-lak és iskola fölépítéséhez 6000 frttal járult. 
Titokban gyakorlott jótékonyságának ujabb fényes bizo-
nyítványa. 

— De-Luca, pronuntius ő emtjának f. h. 13-án adatott 
át ő es. k. ap. Fölsége által a bíbornoki föveg. 

— A darmstadti alsóház a nagyherczegi kormány által 
a mainzi püspökkel kötött előleges szerződést érvénytelen-
nek nyilatkoztatta, minthogy a ház helyeslésével nem járult 
hozzá, és oly határozatokat foglal magában, melyek a nagy-
herczegségi jogállapottal ellenkeznek. 

— A „Glocke" czimü néplapban a következők olvasha-
tók : Saragossaban egy nap 32 bika öletett meg a szűz Anya 
tiszteletére ; Nápolyban a tyúkok Madonnájának tiszteletére 
rendezett körmenet alkalmával sok tyúknak szárnya eltöre-
tik, hogy a nép higyje, miszerént e tyúkok lövések alkalmá-
val azért nem repülnek föl, minthogy magukat teljes biztos-
ságban hiszik lenni a Madonna közelében. Ugyanazon lap 
regél oly bűntényekről, melyek valahol Olaszországban az „is-
kolatestvérek" nevelő-intézetében fedeztettek föl, s melyek 
következtében az intézet a „jezsuiták"kezeiből kivétetett. Ezen 
mondához különféle kifakadások vannak csatolva a jezsuiták 
és azon bigott szülők ellen, kik gyermekeiket azoknak kezeire 
bizzák. — Mind megszokott nemes fegyver és oly tudatlan-
ság, mely az iskolatestvéreket a jezsuitákkal összekeveri 

— A török kormány a szent-pétervári udvart egy sür-
gönyben fölkéri, hogy kellő figyelembe vegye a lengyel ke-
resztények igazságos kivánatait. Pogány figyelmezteti a ke-
resztényt! különben ez egy kis kölcsönt is foglal magában. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : VIII. Bonifácz. I. — Valami az „Unió" 
teréről. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

VIII. Ronifácz. 
— Egyháztőrténelmi tanulmány. ') — 

„ Q n i s nesc i t , primant e s se li istoriae l e g e m , 
ne quid falsum dicere audeat , deinde ne 
quid veri non a u d e a t , ne qua suspic io 
gratiae sit in scribendo , ne qua simu-
l a t e ?" 

Cic. de Orat. I. 2. c . 15. 
, , G e s c h i c h t e n müssen b e s c h r i e b e n , n i c h t 

g e m a c h t w e r d e n . " 
Hurter. Gesch. Innoc. III. 1. Bd. IX . 1. 

„ F o n á k és igazságtalan eljárás az embert 
korától elválasztani ; miután ahhoz és 
egész környezetéhez mindenkit ezer tit-
kos fonal csatol ." 

Hovány i , Pens, kathol. elemei. 1 .111 . 

I. 
Ha Schelling gyönyörű szavai szerént a törté-

nelem nem egyéb, mint Isten szellemében irt epos 2): 
ugy VIII. Bonifácz kora annak egyik legérdekesebb, 
legfontosabb és tanulságosabb episódját képezi. Nagy-
szerű jelenetekben dús korszak volt ez, melynek ese-
ményei eredetükben oly messzekiható eszmék befo-
lyását tüntetik föl, fejleményeikben oly érdekes ál-

J) Források: Annales Ecclesiastici ab anno MCXCVIII. 
ubi desinit Card. Baronius, auctore Odorico Raynaldo. Acce-
dunt notae chronologicae, criticae, historicae auctore To. 
Dom. Mansi. Tom. IV. (Tot. op. XXIII.) Lucae 1749. — Na-
talis Alexandri História Ecclesiastica V. et N. T. Opera et 
studio Const. Roncaglia. Accedunt animadversiones a P. Io. 
Dom. Mansi Tom. VIII. Venetiis 1771. — Pontificium Do-
ctum, seu vitae, res gestae, obitus aliaque scitu ac memoratu 
digna Summ. Pontificum Rom., a s. Petro usque Clement. XI. 
Per. G. J. ab Eggs. Coloniae 1718. — Geschichte der christ-
lich-kirchlichen Gesellschafts-Verfassung. Von Dr. G. J. 
Planck. V. Bd. Hannover 1809. — J . F. Damberger , Syn-
chronistische Geschichte der Kirche und der Welt im Mit-
telalter. XII. Bd. Regensburg 1850. — Alzog, Universalge-
schichte der christl. Kirche. Sieb. Aufl. Mainz 1860. — Wi-
seman, Abhandlungen über verschiedene Gegenstände. III . 
Bd. (139—190.1.) Regensb. 1854. — Hist.-politische Blät-
ter. 33. Bd. (441—455. és 541—554. 1.) München 1854. 

2) „Die Geschichte ist ein Epos, im Geiste Gottes ge-
richtet." (Vorlesungen über die Methode des akad. Stu-
diums. Stuttgart 1830. III. kiad. 217. lap.) 

lamtani tanulmányokat nyújtanak a keresztény tár-
sadalom történetéhez, következményeikben oly mély 
befolyást gyakorló eredményeket idéztek elé, hogy 
a történetiró figyelmét kiválólag igénybe veszik. A 
VII. Gergelyek, III. Sándorok, III. Inczék nagy szel-
leme kihaltnak látszék a kath. egyházból; a roppant 
hatás, melyet ezek századukra gyakoroltak, gyenge, 
túlsúlyt nélkülöző utódaik alatt, és főleg a hosszas és 
gyakori szék-üresedések folytán mindinkább tünt, 
halványult; mig a világi hatalom befolyása az egy-
ház ügyeire, melynek ellenében ama dicsők oly nagy-
szerű sikerekkel vítták az eszmék harczát, időről-
időre érezhetőbb lón, s nagyobb érvényt vívott ki 
magának. A pápai hatalom tekintélyének fénye mind-
inkább elhomályosodék, s az európai államcsalád 
közt jótékony közbenjárói szerepe által kivívott su-
prematiája mind észrevehetőbben alászálla. A szolga-
ság, a fejedelmi önkénytől való függés gyászos nap-
jai látszottak az egyházra ismét bekövetkezni. VHI. 
Bonifácz nagy szelleme volt a kőszirt, melyen a kor-
események zuduló hullámai tajtékozva törtek meg... 
Fájdalom ! hogy a nagy szellemek nem birnak a kő-
szirtek tartósságával... 

Történeti nagy események és személyek helyes 
megitélésénél a fődolog az, hogy a kellő, a valódi 
szempont magasságára emelkedjék, a tények okait és 
eredményét, azok horderejét és hatását mérlegelő 
történész. A mult idők óriási mérvű alapjainak vizs-
gálásánál jelenünk sokfélekép módosult viszonyaiból 
ki kell bontakoznunk, s észlelő, figyelő lelkünket ama 
kor szellemébe áthelyeznünk, mert igy és egyedül 
igy leendünk képesitve az akkori állapotok helyes 
méltatására. — A csillagásznak, hogy az általa kém-
lelt égi-testek nagyságát, helyzetét s egymásrai köl-
csönös hatását csalhatlan számtani pontossággal meg-
határozni képes legyen, nem elég csak látcsöve mö-
gött figyeldéjének szűk falai közt vesztegelnie, hanem 
egy fensőbb légi szempont magasára kell fölszár-
nyalnia , hogy igy az észszerű lehozáshoz mulhatla-
nul szükségelt látszöget eltalálja. — És épen ezen 
egyedül csalhatatlan mérlegét a történeti múltnak 
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lökték el maguktól könnyelműen a modern történet-
írás epigonjai, kik a történettudományt a maga tár-
gyilagosságából kivetkeztetve, azt egy szűkkeblű 
philosophiának vagy önző pártérdeküknek Procru-
stes-ágyába kényszeriték ! Hogy tehát az általunk 
vázolandó rövid kilencz év eseményeit s a bennök 
szereplő hősnek jellemét kellő világításban szemlél-
hessük, a szives olvasó engedelmével röviden megje-
leljük azon mozzanatokat, melyeknek átértése vezet 
egyedül helyes fölfogására a pápaság behatásának 
Europa államéletére a középkorban. 

Az önterhének súlya alatt összeroskadott óriási 
romai birodalom romjaiból phönix-ként megifjodva 
kelt ki az ős Europa; s ama, minden régit magával 
sodró nagyszerű s egyetemes világforradalom, me-
lyet népvándorlás nevezete alatt jelel a történet-irás, 
teljesen uj, a létezettől lényegesen eltérő államszer-
kezetnek veté meg alapját földrészünkön. Az alakuló 
európai társadalmak között csakhamar jóltevő nemtő 
gyanánt jelen meg a kath. egyház mennyei alakja, s 
Istentől nyert küldetésének magasztos öntudatában 
áldásdús befolyását azonnal a legsikeresebben kezdi 
érvényesíteni. Az evangeliumi kovász 2) éltető, ter-
mékenyítő ereje mindenütt magasztos tényeknek lőn 
nemzője : s az egyes államokká szilárdult nagy és if-
jan erőteljes népek , jóllehet féltékenyen őrzött nem-
zetiségük élesen különzé el őket egymásközt, mind-
azáltal egy nagy eszmében, a kath. h i t e g y s é g is-
teni eszméjében testvérekként borultak a közös anya 
kebelére. És ime ebben határozódik az egyház rop-
pant befolyásának talizmánja 3) — Fönségesen kifej-
lődve lép elénk e nagyszerű eszme, különösen a né-
met-romai császárságban, miután tudnillik III. Leo 

') Jó leendett ezeknek a kitűnő Hurter nyomós szavait 
megszivlelniök : „Ueberdem — igy szól az egyházi történet-
irás e dicső regenerátora — könne er (der Verfasser) nie 
einer Geschichtschreibung das Wort reden, welche statt der 
Thatsachen bloss Urtheile dès späteren, oft ganz von den 
Begriffen seines Zeitalters beherrschten Schriftstellers gäbe. 
Er hält Gewissenhaftigkeit für die erste Pflicht eines jeden 
Menschen, des Geschichtschreibers zu förderst.. . Hier be-
durfte es deren um so mehr, damit jedem die Prüfung leicht 
werde, ob der Verfasser von seinem Eigenem hinzugethan 
habe,. . . als unantastbarer von jedem wahren Geschicht-
schreiber für heilig erkannten Grundsatz gelte : Geschichten 
müssen beschrieben nicht gemacht werden." (Gesch. Inno-
cent. III.) 

a) Máté XIII. — 3) V. ö. Alzog, Kirchengesch. 395. 
437.518.567.1 . — Udvardy J . „A keresztény elem üdvös 
befolyása a polgárisodásra." „M. akad. értés. phil. törv. és 
tört. oszt." I köt. Pest, 1860. — Pauler Tiv. „A nemzetközi 
jog története." Köt. kor. Budap. Szemle. IV. k. 176.1. 

pápa Nagy-Károlyt, ki a „Rex et rector regni fran-
corum" czim mellé oly szépen függeszté a „devotus 
s. Ecclesiae defensor humillimusque adjutor"-t, Kr. u. 
800-ban császárrá koronázta. Ez idő óta, mint szé-
pen mondja idevonatkozólag Pauler: „az összes nyu-
gati kereszténység egy testületet alkotott, melynek 
fejei a romai pápa és a Nagy-Károly koronázása óta 
ujolag föléledt romai császár valának ; mert az Isten 
valamint az égen két csillagzatot teremtett, a napot és 
holdat, ugy két hatalmat is, az egyházit és a világit; 
s jelképeit: a két kardot a pápára és császárra, vagy 
a sváb tükör theocraticusabb fölfogása szerént, a pá-
pa által a császárra bizta; amaz az egyháziakban, ez 
a világiakban az összes kereszténységnek feje; fő-
tisztje az egyház védelmében, ótalmában áll. Ez 
utóbbinak ahhoz képest egyszersmind föladata lett 
volna, a ker. népek érdekeit közvetitő, összeütközé-
seiket elintéző igazlátó gyanánt működni. De a csá-
szárok azon nézete, melynél fogva hatalmukat inkább 
a régi romai birodalom világuralmára, mint a ker. 
testvériség eszméjére törekedtek alapitni, valamint 
őket egyrészt a pápával és más, függetlenségükre 
féltékenyebb nemzetekkel ellentétbehozta: ugy több 
más történeti okok hozzájárultával eszközlé, hogy a 
nyugati ker. népek nemzetközi jogélete nem trónuk, 
hanem a romai sz.-szék körül pontosult egybe." 2) 
Ki ne emlélne itt IV. Henriknek zsarnoki önkényes-
kedéseire, vagy a Hohenstaufenek 3) százados har-
czaira, melyeket oly elkeseredett kitartással víttak a 
pápaság ellen? S épen mivel ezeknek veszélyes ab-
solutisticus czéízataik az egyházra s a társállamokra 
legfőbb mérvben félelmeseknek mutatkoztak : az 
egyház legnagyobb pápái törhetlen apostoli erélylyel 
s rettentheti en szilárdsággal tűzték ki ellenükben az 
üdvös reactio és függetlenség zászlaját. — Ám, ha a 
német császárok zsarnoki terjeszkedési vágya fenye-
getőleg tornyositá a vészfellegeket a Vatican egére : 
ugy épen nem csekélyebb aggodalomba ejté az egy-

r) Helyesen nevezi e tényt dr. Alzog h é t kiadást ért, 
roppant tudományos aparatussal irt müvében : „Durch gött-
liche Veranstaltung aus einer Reihe verhängnissvoller Ereig-
nisse herbeigeführte nothwendige Ergebniss"-nek 395. 1. V. 
ö. még a jeles Höfler legújabb jeles müvének „Kaiserthum 
und Papstthum" 25. lapján : „War dieses (a 800-ki császár-
ság megalakulásának ténye) nicht eine künstlerische Schö-
pfung, sondern ein reales Bedürfniss.'' 

2) Id. h. — 3) Ismeretes a ronkaliai mezőkön a romai 
jognak I. Frigyes császár parancsára , a négy bolognai jog-
tudós által eszközölt magyarázata : mely szerént a romai csá-
szár korlátlan teljhatalmát önrészére megerősitteté. V. ö. Al-
zog, Kircheng. 242. 1. 
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ház fejét a XIII. században s illetőleg e század alko-
nyán mind jobban túlsúlyra vergődő befolyás. E ve-
szedelmes áradatnak, mint már fönn megjegyeztük, 
VIII. Bonifáczot állitá ellenében védgátul a Gondvi-
selés. S im a világesemények ilyetén fejlődési folya-
ma nyújt ja kezünkbe azon ariadnei vezérfonalat, 
vagy ha ugy tetszik, ceresi fáklyát, melynek kalau-
zoló világánál érteni, s értve bámulni tanuljuk ama 
gigászi szellemerőt, azon hajthatlan szilárdságot, 
melylyel a történet ez egyik legnagyobb lángelméje, 
ez egyik legdicsőbb fejedelme küzdött a féket nem 
tűrő zsarnokság, az önmagánál egyéb nagyságot nem 
ismerő gőg százkaru hidrája ellen. 

Ne csodálkozzék a nyájas olvasó, ha netán a ké-
nyes, selyempuha simaságot sértő drasticusabb kité-
tel csúszott volna tollúnk alá; — mert valóban, a 
mily bámulandó, ép oly lázitó: mennyire képes vinni 
eltorzitásait a tendentiosus, érdekhajhász történetirás, 
vagy szabatosabban szólva : történetgyártás, mely 
jeligéül Scaliger gyűlöletet lehelő szavait jegyzé 
zászlajára: „Pereant, qui ante nos non nostra scripse-
runt." E szomoritó körülmény tán sehol nem felöt-
lőbb, mint épen VIII. Bonifácz történeténél. Az ő szá-
mára nincs egy mentő irgalomszó az ő szótáraiban ; s 
mig az egykorú, nagyon is kétes hitelű ghibellin 
irók pápa-ellenes iratai egy Mosheim, Sismondi, Dru-
mann és mások által az utolsó betűig kiaknázva lő-
nek, addig a kritikai hitelesség dolgában hasonlithat-
lanul magasabb fokon álló kútfők boszszantó követ-
kezetességgel mellőztettek. — A legtöbb prote-
stáns , sőt némely katholikus Íróknál is közönséges-
nek találjuk azon fölfogást, mely szerént ő t , mint az 
emberiség szörnyét, mint a féktelen nagyravágyás, 
engesztelhetlen zsarnoki gőg, hajlithatlan makacsság 
netovábbját rajzolják. 2) Azért is ama jelesek, kik a 
történetnyomozó szorgalmával az itész pártatlan szi-
gorát párositák, hogy e nagy egyházfő emlékét a 
százados rágalom szennyétől megtisztítsák, találón 
hasonlíthatók azon mükeresőhez, ki Pompeji romjai-
ból hamu és föveny közöl menti ki a művészetnek 
odaveszett remekeit a nemsejtett kincset bámuló vi-
lág számára ! És ebben határozódik a történész egyik 

' ) Wiseman fönnidézett jeles értekezésében fényesen 
constatirozza ezeknek hanyag, — hogy ne mondjuk, rosz-
lelkü — eljárását a tények földeritésében. 

2) Még a freiburgi, különben derék és méltán magasz-
talt „Kirchenlexicon" illető czikkje is amúgy könnyeden csak 
utánirja az ily közhelyet : „Das hochfahrende Wesen und der 
unbeugsam am Buchstaben des Rechtes haftende, aller Mil-
de bare Herrschersinn Bonifacens" ! 

legnemesebb tisztje, legmagasabb teendője; mert 
Salvandy gróf szép szavai szerént : ,,L' histoire bien 
faite, est le tableau des justices de ciel!" 

És most göngyöljük ki a vitorlákat. . . bocsájt-
kozzunk az események nyilt tengerére. . . (Folyt, 
következik.) 

Valami az „Unió" teréről. 
(Vége.) 

6-szor: Igaza van a brassói czikkirónak abban, hogy a 
sok bajokból kiszabadulhasson az érseki megye, szükséges 
volna egy zsinatnak megtartása, mivel „Vulnus immedicabile 
ense (Synodi) reddendum", azaz : a magyar értelem szerént : 
„A konkolyt tövestől ki kell tépni" ; és ezen zsinat eddigien 
mégis tartatott volna, ha némely papi egyének békességes 
tűréssel, imádkozással, alázatos hódolással, Israelnek a zsi-
nat által megszerzendő vigasztalását várták volna; ha a ke-
resztényhez illő kímélettel felebarátjaikat oktatták volna, 
és igy a közös javulásnak előre utat irtogattak volna : de 
mivel ezt nem tették, hanem ellenkezőleg menydörögtek, föl-
hevítették a kedélyeket, a jó tanácsadókat még ellenséges 
sajtó által is gyalázták és rágalmazták : 

A brassói czikkiró tehá t , valamint mások is, hozzá ha-
sonlók, vegyék szivükre Krisztus eme intését ; „Nolite mur-
murare in in vicém" (Joan 6 , 4 2 ) valamint sz. Pál ezen ta-
nácsát ; „Omnia autem facite sine murmurationibus" (Philip. 
2, 14.) szüntelenül eszükben tartván azt, „Vir prudens et di-
sciplinatus non murmurabit correptus." (Eccles. 10, 28.) 

„Invidus alterius rebus marcescit opimis." 
A brassói czikkiró, talán mint nős papi egyén nem juthatott a 
káptalanba, és azért valamint a mult években Cerularius Mi-
hály dühével zúgolódott a latinizálás félelme miatt; ugy 
most is — mitsem tudván egyebet a káptalan hasznos és 
múlhatatlanul szükséges intézménye ellen fölhozni — a ba-
lásfalvi káptalan-testületet— amúgy efesusi Márk irigykedő 
rágalmával akkép tünteti föl mint idegen plántát, a nyugoti 
egyház kertjéből általültetve a nap-keleti egyház kert jébe? 

Ha Krisztus egyháza a romai birodalom fölosztása óta, 
a különböző isteni-szolgálat külső formája, egyházi szertar-
tások és fegyelmek szerént — a mint azok külön a napnyu-
goti avagy romai, és más formában a napkeleti vagy kon-
stantinápolyi egyházakban tartat tak meg — napnyugati, és 
napkeleti egyházaknak neveztetett ; mindazonáltal a hit és 
erkölcsi dolgokban nem két külön egyházak , hanem a mint 
hiszszük és valljuk a niceai, konstantinápolyi hit-formulában: 
„Una, sancta, Catholica et Apostolica Ecclesia." 

Ezen egy, szent, katholika és apostoli egyháznak (a sz. 
irás szerént) van egy közönséges ke r t j e , a melyben minden-
féle nemes erkölcsök, mintannyi különböző szépségű virágok 
és gyümölcsös fák találtatnak ; ezen kert isteni hatalommal, 
mintegy sánczczal be van keritve ; ezen dicső kertnek kút-
forrása maga a Krisztus, a ki „pátens est Domui David" 
(Zach. 13, 1.) és ezen közönséges kert csak a hitetlenek előtt 
van bezárva, nem pedig a hivők előtt „Hortus conclusus, so-
ror mea sponsa, hortus conclusus, fons signatus." (Cant. Cant. 
4, 12.) Továbbá: 

Minthogy a szent-irásban az is mondatik az egy, szent 
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kath. és apostoli egyházról, hogy annak a). Az egész világon 
minden helyekre és különböző nemzetekre nézve részletes 
sok egyházai legyenek ; „Tot ae tantae Ecclesiae una est illa 
ab Apostolis prima, ex qua omnes. Sic omnes prima ; et apo-
stolicae, dum una omnes, probant unitatem." (Tert. d. de 
Praescr. c. 20.) 

b) Hogy ezen sok részletes egyházak mindenféle finom 
és jó illatú gyümölcsös fákkal ékesitett kertek legyenek. 
„Emissiones tuae paradisus malorum punicorum cum pomo-
rurn fructibus." (Cant. Cant. 4, 13.) 

Ezek igy levén, igen hasznos és üdvösséges dolgot vitt 
végbe a boldogult Bab püspök, a midőn ő a káptalani plántát 
a balásfalvi székes-egyházba ül tet te , mivel ő nem idegen 
plántát, hanem a közönséges egyház (a mely romainak is ne-
veztetik : „Ad hanc enim Ecclesiam (Romanam) propter po-
tiorem principalitatem necesse est omnem convenire Eccle-
siam hoc est, eos, qui sunt undique fideles." S. Irenaeus L. 3. 
cont. Haer. c. 3.) közönséges kertjéből ültette által a részle-
tes balásfalvi g. kath. székesegyházba ; jól tudta azt a boldo-
gult kath. püspök, hogy a sz. Péter egyháza. „Ecclesia prin-
cipalis, unde unitas Sacerdotalis exorta est." (S. Cyprian. 
Epist. 55.) 

A czikkiró azok közé számitandó, a kikről sz. Justinus 
az ő Apológiájában imigyen szól : „Expedire se non valentes 
ab angustiis convertuntur ad convitia." O tudnillik a helyett 
hogy jó emlékezettel lett volna a boldogult Bab püspök irá-
nyában: „In requie mortui requiescere fac memóriáin eius," 
(Eccles. 38. 24.) zúgolódott a káptalan alapitásáért, valamint 
Júdás is irigységből zúgolódott a Krisztus lábaira kiöntött 
drága kenetért. De hiszen régi ama szójárás : „Lepores etiam 
insultant mortuo leoni. 

Mily fontos , messze kiható lelki hasznokat tettek , 03 
tesznek jelenleg is a kath. székesegyházak körül a káptalani 
testületek ? ezerszer meg ezerszer be van bizonyítva, az által 
is, hogy sok száz meg száz apostoli buzgalommal fölruházott 
püspök a káptalani tagokból választatott, és választatik; szi-
vemből mondhatom, hogy minden székesegyházban a kápta-
lani intézmény, mint egy gyümölcsös fa legyen, a melyről 
lehet mondani : „Lignum, quod plantatum est secus decursus 
aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo.-' (Ps. 1, 3.) 

A brassói czikkiró ama princípium szerént, „De mortuis 
quantum vis" zúgólodva szólott ; de irigységből még két 
nagy érdemű káptalani, életben levő egyéneket is méltatla-
nul sértett, azt mondván róluk, hogy senki a románok földjét 
oly munkával nem mérgezte volna meg , minő a Dialogulu 
(Dialógus de Constitutione Ecclesiae, et synodis per Dr. 
Joannem Vancia Canonicum Waradin. Gr. r. Cath. Opus de-
ductum in Ling. Rom.) és Enchiridionulu (Enchiridion Juris 
Ecclesiae Orient. Cath. Auctore Josepho Papp-Szilágyi) 
irója." 

A czikkirónak szive tele levén méreggel, „ex se fingit 
ut araneus" de hiszen mi ártatlanabb a rózsánál? és mégis 
abból mérget készit a pók. 

Bizony a czikk-iró a „Dialogulu" könyvecskéből sokat 
tanulhatott volna, és legalább ezeket jegyezte volna föl ma-
gának : a) Hogy többre kell becsülni a religiot a nemzetiség-
nél; a katholika egyházat, a nemzeti ugy nevezett egyház-
nál stb. „Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et 

in tota anima tua , et in tota mente tua. Hoc est maximum 
et primum mandatum " b) Hogy mindamellett, hogy valaki 
különösen a maga nemzetiségét szereti és becsüli ; ne legyen 
tűrhetetlen más nemzetüek irányában, ne gyűlölje , ne ül-
dözze stb. ; hanem Krisztus mondása szerént : „Secundum 
autem simile est huic: Diliges proximum tuum sicut te ip-
sum." (Math. 22, 37—39.) 

Az „Enchiridionulu" nevü könyvből pedig megismerte 
volna azon visszaéléseket, a melyeket a szakadár pravilisták 
a pravilába mint valódi törvényeket becsúsztattak; meg 
tanulta volna a különféle bigotteriákat megvetni inkább, 
mintsem azokat védeni stb.; ezen szép és a legédesb gyü-
mölcsökkel gazdagitott két könyvet semmi tekintetbe nem 
vévén, egyedül a szakadár pravila szerént kivánja a zsinatot 
megtartatni , és a román hierarchiába a reformokat behozni. 
De mentsen meg Isten az ilyen reformoktól, mert azok nem 
reformok, hanem inkább deformok lennének ! annál is 
inkább : 

Mivel a czikkiró utoljára az ő észrevételeiben igy nyi-
latkozik a tartandó zsinatról : Az érseki széktől, csak a zsi-
nathoz történhetik a fölebbezés, mely a hit dolgain kivül 
mindenben a legfelsőbb hatóság. 

Erre csak a szent-irás ezen szavaival egy fölkiáltást 
teszek : „Surge (fuge) Aquilo , — azaz : távozzál északiszél 
a te szent-pétervári zsinatod- és czár-pápáddal együtt , mert 
veszedelmes volnál a balásfalvi g. kath. érseki megye kert-
jének , ha ahhoz hasonló zsinat tartatnék benne ! — hanem 
inkább: et veni auster , perfia hortum meum, et fluant aro-
mata illius (Cant. Cant. 4. 16.) jöjjön el a déli szél Roma fe-
lől, hogy az ő jótevő meleg fuvásával termékenynyé tegye a 
balásfalvi Hierarchiának ker t jé t , azaz : hogy a kath. egyház 
törvényei szerént, az ő látható szentséges fejének tudta, be-
leegyezése és megerősitése által, történjék meg azon zsinat-
nak megtartása! minthogy per eminentiam sz. Péternek mon-
datott „et tu aliquando conversus confirma fratres tuos " 

Bizony a ki a rendet, békességet és egyességet szereti, 
és tudja mivel tartozik elöljárójának, főkép legfőbb lelki-
pásztorának, annak nem fog nehezen esni az engedelmesség, 
ha az egyházi fegyelemben való pápai határozásokat elfo-
gadja. „Literae Roma venerunt, cáusa finita est." 

Utoljára, hogy hosszas ne legyek, utasitom a czikkirót 
az egyházi történetekre. Már a régi időkben is számtalan 
apellatiók történtek a pápához. Régi , régi regula: „ne abs-
que sententia Romani Episcopi décréta Ecclesiis sanciantur; 
ép azért a provinciális zsinatok is azon voltak, hogy az ő 
végzéseik a romai szent-széktől megerősíttessenek. Maga 
Konstantinápoly is, mely Romának vetélkedő társa lett, alá-
vetette magát a pápai határozásoknak. 

A brassói román-lap irója vegye tehát szivére, a mit a 
Példabeszéd 22, 28. mond: „Ne transgrediaris terminos an-
tiquos, quos posuerunt patres tui. Moys-Papp Sándor, m. k. 

bééli g.-k. esperes s plebánus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TOLNA, maj. 15-én. Méltóságos G i r k György pécsi 

püspök ur a bérmálás szentsége föladása végett atyai láto-
gatást tőn a szegzárdi egyházi kerületben, majus-hó 4-től 
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13-ig apostoli látogatásával szerenosésitvén a mondott kerü-
letet; mely alkalommal Agárdon 377 , Tolna m.-városában 
1899, Faddon 677, Mözsön 350, Szegzárdon 1981, Várdom-
bon 193, Báttaszék m.-városban 821, Bátán 658 erősitvén 
meg a Szentlélek malasztjaival a kath. hitben, s igy összesen 
6956-ot avatván föl a hitnek bajnokaivá. — E kerület minden 
plébániájában a főpásztor a legnagyobb lelkesedéssel, a ra-
gaszkodásnak, szeretetnek, hódolatnak, és valódi fiúi érzület 
minden jeleivel fogadtaték a minden rang és osztálybeliek 
által, jeléül annak, hogy e nép lelkében a vallásosság, Üdvö-
zítőnk intézvényei iránti változhatlan ragaszkodás, és az 
apostolok utódai iránti kegyelet mélyen honol; és hogy e 
főpásztorában a kegyességet, fáradhatlanságot, melylyel min-
den egyházban szónokolt, oktatot t , és az ifjúságot a vallás-
tanból kikérdezte, a felelőket pedig szép bérmálási a jándé-
kokkal és emlékekkel megajándékozni kegyeskedett , fiúi 
elismeréssel méltányolni tudta. Nem is kivánhatunk egye-
bet , mint hogy azon áldások, melyeket a hivek a plébá-
niákból távozó főpásztornak rebegtek, az ég által e főpapra 
árasztassanak, és Pécs-megye még sok évekig szerencsés 
legyen e kegyes atyát főpásztorául birhatni. Adja Isten! 

SZATHMAR, maj. 1-én. A hosszú és mély hallgatás, 
— mely megyénk székvárosát majdnem kizárni látszik a hit-
érdekeket képviselő közlöny teréről, ismét fölfogatá velem 
avatatlan tollamat ; — mert fájdalom — ha őszinték aka-
runk lenni, e hallgatás vádja csak bennünket terhelhet, kik-
ből minden élet és tevékenység kihalni látszik ; pedig ha mi 
nem adjuk működésűnknek életjelét a nagy közönség előtt, 
ki fogja azt tenni? Történnek mozzanatok, melyek bár ma-
gukban is nagyérdemüek, de annál serkentőbbek, ha azoknak 
fénye nem marad elrejtve, hanem kiragadtatik a feledékeny-
ség leple alól, hogy világitson mindenkinek. — Az ég bő ke-
gyelmével elértük az öröm- és virányteljes hót, s ebben a leg-
szebb napot, Mária-hó elsejét. — Az ifjú tavasz virágkoszo-
ruzottan ébreszté föl a földet hosszú álmából; megujult an-
nak szine, megujult annak lakója — az ember. — A hajnal-
fényében tündöklő napot zajos zenével üdvözlé a nép , az if-
júság a tavasz első zöldjével hirdeté a kikelet édes szakát, 
illatoznak a bájillata virágok, örül a sziv, élveznek a szemek. 
Mi azonban, kiknek reményünk és vágyaink nem e földi lét 
körébe tartoznak, az örömök egész más nemében részesül-
tünk; örömökben, melyek tartós élvet nyújtanak, s melyeken 
kivül semmi sincs, mi az emberi szivet annyira fölemelhetné, 
következőleg az élet mindenféle jeleneteiben s a szenvedé-
sek s indulatok örök ostromában hozzá ragadt szennytől meg-
tisztítaná; és ez az égiekkeli foglalkozás, de az élet csakúgy 
éri el czélját, ha tetteknek szenteltetik. Mi ezt nem tévesztők 
szemünk elől. A hitereje által lelkesitett testvéri keblektől be-
hozott, s ettől fogva mindenkor megtartatni szokott „Mária aj-
tatosságot" mi sem mulasztottuk el, mert ha voltak nehéz idők, 
melyekben Isten méltó haragját ki kellett engesztelni sz. anyánk 
esedezése által, leginkább elmondhatjuk ezt a hithideg s min-
den üdvös eszközök iránt közönyösséggel viseltető napjaink-
ról , hol több osztály életéből majdnem kialudt a h i t , ellen-
ben a bűn fölemelt fővel jár közte, s nyomait a legnagyobb 
gyász követi, elfeledvén hogy nem anyagi élvek tart ják fön az 
embert , mert ő szellemi lény. — Bennünket tehát egy mély 
és magasztos érzés fogott el , midőn az égető sovárral óhaj-

tott pillanat megérkezett, hol oly tágas tér nyilik tisztelni és 
üdvözölni azt, kit „advocata nostra-nak hivunk, s kinek véd-
szárnyai alatt oly sok bajban menedéket kereshetünk. Ünne-
pélyünk mint mindég ugy most is majus-hó előestéjén vette 
kezdetét. U j és fáradhatlan lelkiatyánk, a mindenkitől szere-
tett s köztiszteletben álló S a g l e r F. jezustársasági tag 
czélszerü intézkedése s vezetése alatt uj életet nyert rendsze-
res ajtatosságunk, kinek rövid köztünklét.e óta is már igen 
sokat köszönhetünk. Bölcs eljárása s atyai belátása folytán 
gazdagodott kápolnánk egy remek-készitményü monstrantiá-
val, mely most mindég magában foglalja az eddig nélkülö-
zött mennyei eledelt, naponta látogathatjuk azt , ki oly örö-
mest adja magát mindenkinek. Ez utóbbi kegyeket közvetle-
nül főpásztorunk és kegyes atyánk jóságából és jóváhagyá-
sából birjuk. De hogy czélomnak csak némikép is megfelel-
hessek , megérintem röviden ajtatosságunk menetét. Mint 
minden ügyeinket, ugy főkép azt a mennyei világosság lees-
désével kezdtük meg, mit a sz. beszéd követett , melyet 
szeretett testvérünk F. J . 3-ad évi növendék megható 
s teljes öntetü szavakban monda el, s melyben sz. anyánk 
homlokára hi t - és szeretettől áthatva kötött koszorút. Nem 
feledhetem a mindenki reményének igen megfelelő szó-
nok szavait, midőn mondá : „Hadd álljon az oltáron, hadd 
álljon tiszteletben a keresztény tökéletesség példányképe ; 
hadd bátorkodjék föl az emberi gyarlóság, és tanulja 
tisztelni az erényt, álljon tiszteletben, álljon dicsőség-
ben a szeplőtelen Szüz." Igen álljon O „et nos amplectamur 
Mariae vestigia et beatis pedibus ejus provolvamur. Recur-
ramus ad earn in tribulatione nostra et eripiet nos de peri-
culis mortis." E sz. beszéd végeztével „Máriát dicsérje lel-
künk" négyes zengzetü éneket hangoztattuk szeretett Anyánk 
tiszteletére, mit követett a lorettoi letenye, miután egy meg-
ragadó melodiáju „Salve"-vel szállott lelkünk a sz. Anya 
mennyei zsámolyához, és az ajtatosság sz. Ambrus dicséne-
kével véget ért. Leírhatatlan örömünkre kis terű kápolnánk 
igen becses vendégeket számlált. Püspökünk- s kegyes atyán-
kat törhetlen munkássága elszólitá körünkből, s azért szere-
tetetárasztó jelenlétével nem szerencséltethettünk; ezen kegy 
megfosztásában vigasztaltak bennünket nsgos és ft. Ober-
mayer András nagyprépost és apát ur ; e közkedvességü s 
érdemekben megőszült főpap évenként osztja szent Anyánk-
nak bemutatott hódolatunkat ; jelen voltak tovább ngs 
és ft. Mayerhold Antal apát s olvasó kanonok ur, s ngs 
és ft. Némethy József kanonok és intézetünk igazga-
tója. Hálás fiúi köszönet e nagy férfiaknak, kik e szép 
és üdvös szokásnak jelenlétük által mindég oly nagy 
diszt kölcsönöznek. Örömittasan távozott kis kápolnánkból 
mindenki, mert az ajtatosság rendkívülisége kiemelt bennün-
ket a mindennapiság köréből, és mi oly igen boldogoknak 
éreztük magunkat. H. FI. 

ROMA, apr. 6-án. A szent-atya nagy-szombaton a 
minden-szentek letenyéje után a Sixtinába ment, s ott a szent 
misét hallgatta, délután pedig a zsolosmára megjelent. Estve 
felé, alkalmat vévén a kis nyugalomban , melyet a szertartá-
sok engednek, a térképi csarnokok folyosóin az idegeneket 
fogadta, mindenkit atyailag megszólított, a mint ez csak az 
ő szerető szivének tulajdona. Az idegenek 700-an fölül vol-
tak, a szent-atya hozzájuk egyetemben is szólt ; sajnálom, csak 



ugy adhatom édes szavait , a mint emlékezetem azokat meg-
tartotta. Megközelítőleg tehát ezeket mondotta a szent-atya: 
„Kedves fiaim ! örülök midőn köztetek vagyok, kik oly mesz-
sze földről jöttetek, hogy a mi Románkat láthassátok. Ti az 
én koronám, az én támaszom, az én édes vigaszom vagytok. 
Mit mondjak nektek e perczben, a mi lelketeknek üdvös le-
gyen ? Nekem ugy látszik, hogy sz. Pálnak mondása: „tem-
pus breve" reánk illik, emlékezzetek erről. Az idő rövid, azért 
szokta mondani a világ, együnk, igyunk, ékesítsük föl halán-
tékainkat virágokkal, bővelkedjünk minden örömben. Fiaim ! 
szent Pál azon szavakból nem ily következést húzott : hanem, 
fordítsuk az időt jóra, tartsunk poenitentiát, gondoljunk örök 
üdvösségünk nagy ügyére. Ne gondoljátok azonban, mintha 
én rosszalnám, midőn földi dolgokról is gondolkodtok ; a csa-
ládapának kötelessége erről is tehetsége szerént gondos-
kodni, de az örök üdvösség mégis mindenek fölött marad, a 
melyre kell gondolnunk. Az Ur nem biztosított nekünk hosszú 
életet. Végig menve köztetek, haliám sóhajaitokat, s kezem 
nedves lett könyeitektől ; ezek anyák voltak, kik fiaikat vesz-
tették ; leányok, kiknek nincs atyjuk többé ; arák, kiknek vő-
legénye meghalt ; — magatok lát játok, nem vagyunk e vi-
lágra teremtve, minden a mulandóságra emlékeztet. Ti hosz-
szu útról jöttetek ide ; emlékezzetek a hosszabb útról , mely 
minket az örökkévalóságba vezet ! itt találkozunk mindnyá-
jan. Ma üdvös, ha erre emlékezünk ; a Megváltó megelőzött 
minket, ő várakozik reánk az egekben. Most tehát megáld-
lak t i teket , adván nektek teljes búcsút a halál órájában, s 
ezt nektek, s minden rokonaitoknak a harmadik fokig." Ké-
rem a mindenható Istent, az Atyát, a kitől jön minden töké-
letes adomány, a föltámadott Jézus Krisztust , kinek méltat-
lan helyettese vagyok, a Szentlelket, ki az egyházat soha sem 
hagyja el , hogy erősítse meg az én kar ja imat , midőn most 
nektek apostoli áldásomat adom." Ezen szavak után megál-
dotta a térdre hullott sokaságot, mely többféle nemzetekből 
való volt , mindnyájan könyeztek , zokogtak, utjuk fáradsá-
gait a szent-atya ezen áldása által megjutalmazottnak talál-
ták. — Ugyancsak Nagy-szombaton a laterani basilikában, 
egy japani s egy héber özvegy vette föl a keresztség szent-
ségét. Scitoo-kend-juo, Saito Egi apának, s Saite Mitz anyá-
nak fia, 19 éves, kereszt- s bérma-atya volt Girard Prudencz, 
a japani hitküldérségnek elnöke, a fiu József nevet kapott a 
keresztségben. — A másik Veroii Eszter, Amadi apának leá-
nya, s meghalt Gioia férjnek özvegye, most 16 éves, ez M á -
ria Anna nevet kapot t , s mindkettőnek keresztanyja volt 
Ricci-Gustace Rozália marquisnő. — A szent-atya Quitoba 
hét szent Domonkos-rendü szerzetest küldött. Larco János 
atya visz négyet magával. Concetti József sz. Ágoston 
rendű szerzetes, egy másik társával szinte e kitűzött helyre 
küldetik. Mind a heten már Angliában hajóra szálltak: a 
szent-atya áldása vezeti, s imája kiséri őket. Mind a hét szer-
zetes Nápolyból való volt. I t t szétüzetnek , s az isteni gond-
viselés máshová küldi hinteni az igazság és az örök üdvösség 
magvát, hol nagy az aratás, de kevés az arató. 

ORLEANS, apr. 10-én. Miután közöltem Dupanloup 
Felix püspökünknek első válaszát Quinet Edgárnak a len-
gyel ügyben intezett fölszólitására, kötelességünk közölni a 
második kölcsönös válaszokat is ; mivel a jelen helyzetek ez 
oldalról világosságot, az igazság pedig győzelmet nyerend. 

Quinet esküdt ellensége a kath egyháznak, minden király-
ságnak, s a keresztényi rendnek Európában : ő forradalmár 
a szónak legszorosabb, legtágasabb értelmében. Száműzetvén 
Cavaignactól, Napoléon alatt vissza nem tért, most Sveiczban 
tartózkodik , honnan Veyteaux városkából intézte a kath. 
papsághoz fölszólitását általában, hogy imádkozzék Lengyel-
országért; a lengyel kath. papsághoz pedig, hogy csatlakoz-
zék a forradalomhoz. Oly férfi, kiről kételkedni lehet, hiszen-e 
az Istenbe ? most mint jó barát közeledik a papsághoz, s 
imádságot kér ! Oly férfi, ki örökös boszszut esküdött a kath. 
papságra , ezen papságnak barátságos közreműködéséért 
könyörög, s ezt Lengyelország ügyében, melyet magáénak 
vall ! Az álnokság, a színlelés aljas mestersége nem űzethe-
tett szemtelenebbül. A nagy ellentétet az orleansi püspök ki-
mutatta, Quinet irott szavaival bebizonyította, s a fölszólítást 
tőrvetésnek nyilatkoztatta. — Nem hiányoztak forradalmá-
rok, kik Quinetnek ezen lépését pulyaságnak mondták ; s igy 
Quinet két tűz közé került. Ily helyzetben kapta a püspök 
első válaszát, melyre ő mart. 26-ról igy felel : „Ön maga is 
bevallja, hogy ellenem szenvedélyesen irt ; s ha ellenem 
őszinte haragot táplál, én mondhatom, hogy nekem ön ellen 
semmi haragom nincs. Hogy ellenem fegyverét élesítse, egy 
szólamot hoz föl, melyet néhány évek előtt én írtam volna. 
Uram ! Ezen szólam, melyet ön borzadva irt le, hamisított 
szöveg. A kik ezt önnek tollára tették, Önnek jóságával visz-
szaéltek. Mikor azon szólam nekem tulajdoníttatott, én hall-
ga t tam; de miután ön ezt, mint püspök fölhozta, kellett, 
hogy e szólam hamisságát kinyilatkoztassam. (A szólam volt : 
,a katholicismust sárba kell fojtani.1) E szólamot használtam, 
hogy a rabelaisien szellemet, Marnixde St.-Aldegonde „Les-
différends de Réligion" czimü munkából, mely 16-ik század-
ban jelent meg, helyesen megismertessem. Ezt a hozzácsatolt 
nyilatkozatban : „Ez a czélja Marnixnak." Azután az idézet-
ben áll : ,il faut1 = ,kell ' , az ,il s'agit1 = ,a körül forog a 
kérdés1 helyett. Ha az idézetekkel igy bánunk, akkor min-
dent tolhatunk az íróra. — ö n meghökkent, hogy én imád-
ságot kívánok. Erre kényszerülve voltam. Ebben saját ma-
gamnak tőrt vetettem, a melyben engemet addig tarthat, 
mig csak akar, ha a lengyeleknek segítségére sietend, a mint 
kértem. Mint püspök, megértheti ezt. (Quinet azokkal van 
szövetségben, a kik minden kereszténységnek hadat üzentek 
e földön. Es ime ő dicsőséget nyújt a kath. papságnak, sőt 
velők szövetkezni akar, a kiket kiirtandóknak mondott. Az 
ellenmondás az a tőr, melybe mind a katholikusok, mind a 
forradalmárok előtt esett.) Számkivetésem nyomorai között 
egy nagy igazságot tanultam, s ez : mentsük meg előbb az em-
beriséget, s azután birkózzunk a pártérdekek fölött. Adja az Is-
ten, hogy ezen elv feledésbe ne menjen. Egy párt országlásá-
nak igazolása az, ha tud saját nézetein, előitéletein fölül emel-
kedni, s rokonszenvet mutat egy vérző ügy i ránt , mely ha-
lasztást nem tűr ; s igy az emberiség nagy érdekeit megis-
merni, fölkarolni. Ez a politikának magaslata. (írna Quinet ur 
a turini zsarnokoknak ez értelemben.) Ez az én hitem. Föl-
szólitásom által csak egyet akartam elérni : hogy az emberi-
séget megmentsem: másodszor bebizonyítani, hogy a sza-
badság barátjai féken tudják tartani szenvedélyeiket, (a kath. 
egyház elleni gyűlöletet) mikor az emberiség megszabadítá-
sára egy nagy erényt kell gyakorolni. (Azaz, a forradalmá-



rok, kik magukat mindég és mindenütt a szabadsággal azono-
sítják, készek a kath. papságot is czéljaikra fölhasználni. A 
mikor ezt teszik, akkor ezen papság elleni gyűlöletüket meg-
fékezik — pillanatra, hogy a papság közreműködése által 
nagyobb erőre jutván, ezt annál könnyebben elnyomhassák. 
Ez nem fékezése a gyűlöletnek, hanem a gyűlöletnek az ál-
nokság simaságával betakarása.) Ön akarná a lengyeleket 
segiteni, ha a forradalom oda be nem furakodnék ; akarná 
a sasokat kiereszteni, ha én az ölyveket fogva tartanám : kü-
lönben megtagadja a segélyt. Uram, ön semmi nemzetet nem 
fog fölsegiteni, mivel az ölyvek és sasok egy-faju állatok. Ki 
tudná Lengyelországot a forradalomtól bizton tar tani? Ki 
tudná magát kivonni a forradalom benyomása alól? Ne vesze-
kedjünk a veszély idején, szabaditsuk meg először az ember-
nek életét, azután veszekedni fogunk annak életén Ön kér-
lelhetlen ellensége a forradalomnak. Én ezt mindég mond-
tam, s most meglepetésemre látom, hogy a kik ellen egykor 
ezt vitattam, önnek szavai által győzelemre segittettem. En 
megkísértettem, lehetséges-e valami egyetértés közöttünk; s 
miután én elutasittattam, fogja-e valaki ezt jó reményben 
megkisérteni ? Ön remél, én is, de két ellenkező dolgot egy 
név alatt. Fogadja liódolatomat, melyet önnek ajánlhatni 
annyira megtisztelve vagyok. Veyteaux, Sveiczban mart. 
26-án 1863. Edgar Quinet." (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖYNVE." (Vége.) 

A 4-ik könyv szól az első szakaszban az egyházat 
kormányzó személyekről, és azoknak egyházhatalmi köréről, 
nevezetesen az első fejezetben (— 276 1.) a romai pápáról és 
egyházfőnökségéről, és az ebben foglalt jogoknak lényeges 
vagy mellékes jogokrai fölosztását mint hamis föltételen ala 
pulot visszavetvén, tüzetesen tárgyalja a pápa egyes jogait. 
Mi e fejezetben könnyen megfogható okokból a kíváncsiság-
nak egy nemével kerestük, valljon miként tárgyalja szerző a 
pápa világi fejedelemségét. A 107-ik §-hoz csatolt c) alatti 
jegyzetben röviden a következőket találtuk: „Mai időben, 
midőn a pápa világi souverainitása sokfelől erősen megtá-
madtatik, midőn a politikai események folytán a Patrimonium 
Petri tetemesen megszűkült, —• nem fölösleges kérdés, — 
hogy mennyiben alapszik az jogszerű , mennyiben észszerű 
birtokczimen, és mennyiben a világi hatalom éptartása még 
egyházkormányzati szempontból is kívánatos vagy sem; de 
bár Philipps, Walter és más kanonjogtudós egyházjogi mun-
káikban, e kérdés fejtegetésével foglalkodnak, mi attól mint 
a — közjogba és politikába vágótól — annál inkább elnézhe-
tünk, miután egyrészt a pápának világi állambirtokára való 
jogosultsága iránt szétfutó nézetek számos ujabb munkákban 
elméleti szempontból elég kimeritőleg lettek kifejtve, más-
részt pedig a kérdésnek gyakorlati oldala még a jövőtől, je-
lesen az — európai diplomatiától — várja a végleges meg-
oldását. *) De ha szerző e nem fölösleges kérdést az érintett 
okokból nem is akarta tüzetesebben tárgyalni hosszabban 
fejtegetni, mégis kedvesen esett volna a szent-szék összes 

Midőn e tárgy jogi oldaláról van szó, és ezt kellene kiemelni: 
különös arra hivatkozni, a mit a diplomatia még ezután fog t enn i , és 
m integy ettől föltételezni a jogróli Ítéletet. S z e r k. 

jogaihoz hiven ragaszkodó katholikus olvasóknak, ha kath. 
egyházjogtanának kézikönyvében legalább röviden szemlél-
hette volna a főbb momentumokat. Mi pedig — szerző meg 
fogja bocsátani e könnyen menthető kíváncsiságot — tudni 
ohajtottuk volna, milyen szerző meggyőződése? A fönérintett 
munkákat olvasói közül talán csak kevesen ismerendik, hall-
gatói közül még kevesben, ha pedig e nem fölösleges kér-
désről, a pápának világi souvairenitásáról politikai napilapjaink 
hasábjain keresik a fölvilágosítást, akkor Szabadjon re-
ménylenünk, hogy amásodik kiadás e tekintetben is hiányt fog 
pótolni. A 2-ik fejezet (— 292. 1.) a romai curiáról, a 3-ik 
(— 302. 1.) a metropolitai hatalomról szól. Az esztergomi ér-
sek mint Magyarország primásának jogairól értekezvén a 
121 -ik §-ban -j- jegy alatt közlött óhajtásában igen sokan 
osztoznak. A 4-ik fejezetben a püspöki hatalomról (—320.1.) 
az 5-ben a püspöki hatóság alóli kivételekről, a 6-ban a püs-
pökök segédjeiről és helyetteseiről értekezik. (— 354. 1.) — 
Végre a 7-ik fejezet a kormányzó hatóságokról a keleti és 
evangelika egyházban. 

Nem volt szándékunk kimeritőbb a tárgy részleteibe 
bocsátkozó bővebb birálatot irni, azért csak egyes pontoknál 
állapodtunk meg, melyeknél azt véltük, hogy módositásuk ál-
tal a különben jelesnek mondható kézikönyv még azok által 
is örömmel fog fogadtatni, kiknek szerző nem legközvetleneb-
bül szánta müvét.*) Ez első füzetnél a tartalomjegyzék hiá-

*) A t. ismertető ur észrevételeivel teljesen megegyezvén, 
habár lapunk terjedelme nem enged bővebb ismertetést , szükséges-
nek találjuk mégis részünkről is néhány megjegyzést tenni a mü 
i r á n t , melye t , mennyire foglalatosságunk engedé , mi is állapoz-
gatUmk, és bebizonyult ismét, hogy a dogmákon alapuló mü Írójá-
nak jó dogmatikusnak is kell lenni. Ugyanazon mely „az evang. 
egyház lénye és a kath. egyháztól való megkiilönbözése" czimet vi-
sel, és melyben e szavak : „melyik közülök (a kath. és prot. egyhá-
zak közül) a Krisztus urunk által az apostolságban alapitottal ma-
gasabb mérvben azonos" méltán észrevétellel kisértetett a t. ismer-
tető részéről, még a következő dogmatikailag hibás eszmék is foglal-
tatnak : „Mig a kath. egyház továbbá az egységet a pápa alatt egye-
sült püspökségben lételének lehetőségét és biztosítását lelő hit-cultus 
és szervezetegységbe helyezi, az evangelika egyház az egységet csak a 
tan egyformaságában keresi, a szervezet és isteni-tiszteletnél az orszá-
gok és nemzetiségeknek szabadon engedvén idomító és különalakitó 
befolyást." Tanegyformaság egyedül a kath. egyházban lehető, az 
evangelikában nem is képzelhető. .Szertartási, fegyelmi különbség pe-
dig a kath. egyházban is létezik. — Továbbá a két egyházat megkülön-
böztető jegyekről levén szó mondja : „ A szentségek ugy száma mint ha-
tálya iránt lényegesen e l té r a két egyház egymástól, a katholika hét, az 
evangelika két szentséget vévén föl , és az isteni malaszt a katholiku-
sok szerént magában a szentségben rejlvén az azt felvevő hozzájáridása 
nélkül ; az evangélikusok szerént csak a szentséget felvevő élő hitének 
hozzájárultával válik hatályossá, vagyis az evangelika egyház protestál 
az opus operatum ellen." Ez nagy eszmezavar a-z opus operatumra és a 
megnőtt fölvevőben okvetlenül megkívántató dispositióra nézve. Külön-
ben az evangélikusoknak két szentségük van, mint sz. is mondja; ők a 
kisdedekets zintén megkeresztelik, holitta fölvevőnek élő hite ? és a má-
sik szentség? . . . . Ks maga szerző inegczáfolja igy formulázott állítását, 
minthogy a 146. lapon ezt mondja a kath. egyházi-rend szentségére 
nézve : „Hogy a határozottan ellenszegülőn végrehajtott fölszentelés 
szintén semmisnek tekintendő , magától é r te t ik . " Hol itt az opus ope-
ratum az ő megkülönböztetése szerént? — A 323-ik lapon fölemiitvén, 
hogy a pannonhalmi főapát az országgyűlésen a főrendek közt üléssel 
és szavazattal bir, azt mondja : mely joggal különben az 1715-ki 73. t. 
cz. szerint még a premontrei-rend Magyarországbani főkormányzója 
(sz. István vértanú nagyváradi hegyről való monostor csornai pré-
postja) is é l . " Ezen prépostság a j a s z ó i praelatushoz ta 
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nyozván, jónak láttuk ilyennel legalább a főbbekre nézve 
előre is szolgálni. Mi végül szerzőnek sok sikert óhajtunk e 
pályán is, Istentől áldást, és azon jutalmat , melyet a fárado-
zónak a közelismerés nyújt. Lbkmr. 

VEGYESEK. 
P E S T , maj. 22-én. Az „Egri Posta" szerént Barta-

kovics Béla érsek ő exelja a pünkösti ünnepek alatt Gyön-
gyösön és vidékén fogja a bérmálás szentséget kiszolgál-
tatni. 

— H a y n a l d Lajos ő exlja apr. 26-án kezdé meg 
apostoli körútját. Pünköstkor Kolozsvárott bérmáland, az-
után Fogarast és Brassót szerencséltetendi. 

— R o s k o v á n y i Ágoston nyitrai püspök ő mlga f. 
h. 12-én a nyitrai főgymnasium számára, mely alaphiány 
miatt megszűnendő vala, 50,000 frtot tett le alapitványul a ft. 
nyitrai káptalan kezébe. Legyen áldás a nagylelkű ado-
mányon ! 

— Mint jelentve vol t , a pesti Oltár-egyletnek készle-
tei a napokban ki vannak állitva. Az évről-évre számban 
szintúgy mint diszben és Ízlésre nézve gyarapodó templom-
ruhák és mindennemű szerek eléggé tanúskodnak mind az 
egylet üdvös föladatáról, mind tagjainak buzgalmáról. A lel-
kipásztorok igen nagyhasznu dolgot vinnének véghez, ha 
ezen valóban hasznos, sőt szükséges társulatnak Isten dicső-
ségére intézett törekvéseit gyámolyitanák az által, hogy azt 
hiveik pártfogásába ajánlják; mire az egylet nevében teljes 
tisztelettel fölkérettetnek. 

— A „Czas" nevü lapban Rzewuski kinyilatkoztatja, 
hogy a miechovi és piaskova-skálai szerencsétlen csalá-
dok közt april-havában kiosztott 10,000 frankot a segélye-
zettek a kifogyhatlan jóságú szentséges atyának, IX. Pius-
nak köszönhetik. 

— Turinból irják, hogy Vigevanoban f. h. 5-én sz. Pé-
ter templomában sz. Matteo Carreri ereklyéjérőJ a drága kö-
veket és aranyzatot ellopták. A lakosság rettenetesen felbő-
szült ezen ujabb aljas merényen, mely a város pártfogójának 
ereklyéje ellen történt. Az elrablott diszitmények értéke 
20,000 lirára becsültetik. 

— A 90 éves Vicari Herrman, freiburgi érsek, az idén 
is útra kelt gyalog Einsiedelnba. Ezt fölemiitvén a „K. A." 
hozzá teszi eszmetársulatnál fogva, hogy Olaszországban is 
van egy még öregebb főpásztor, a 95 éves Benaglia lo-
dii püspök, ki Victor-Emmanuel kormánya ellen szintén so-
rompóba lépett. 

— Münchenben is olyanok a liberálisok, mint máshol ; 
mindenki számára szabadságot, korlátlan szabadságot köve-
telnek , csak az egyházat akarják a szabadabb lélegzéstől 

csak is annak van az emiitett joga. Ezt alkalmasint csak tollhibának 
kell tulajdonitanunk , minthogy a 324-ik lapon a 6) alatti jegyzetben 
már mondatik : „ S . Joan, de Jászó, Lelesz et Steph. protom. de prom. 
M. Varadino." — A 342-ik lapon a Canonicus Poenitentiarius és Theo-
logialis-ról mondja, hogy ,,ezen két javadalomra a püspök szabadon ren-
deli ki a kanonokok e g y i k é t , " holott föl terjesztés alkalmával már ki 
kell jelölni a püspöknek , kit óhajt theologialis kanonoknak, és mint 
ilyen ő fölségétől neveztetik ki. — Azon ki fe jezés , hogy a czimzetes 
püspökök csak zöld szalagon, nem aranylánczon viselik a mellkeresz-
te t , annyiban nem egészen határozott , a mennyiben, ha apáti vagy pré-
posti czime van, aranylánczon is viseli a meilkeresztet. Ezek azonban már 
csekélységek, és a második kiadásban vagy előadás alkalmával könnyen 
kijavithatók ; de a dogmatikai hiányok igen fontosak és szeretnők, ha 
ezen örömmel üdvözlött miiben a dogmatikai alap és alak is határozot-
tabb volna. S z e r k. 

megfosztani. Minthogy Frohschammer ellen kihirdettetett a 
pápai i ra t , az őt pártoló szabadelvűek teljes indignatióval 
kiáltozzák, hogy a placetum regiumot kellett volna kikérni a 
kihirdetés előtt. Az egyházra nézve ezek valóságos constric-
torok, melyek az egyháztestnek teljes összezuzása által 
elégithetnék csak ki zsákmányuk elleni dühödt vágyukat. 

— Gonella apostoli nuntius a müncheni érsekhez egy 
iratot intézett, melyben fölemiitvén, hogy ő szentségének tu-
domására ju to t t , miszerént némelyek a bajor papok közül 
szakált kezdenek viselni, ezen tettet rosszalja, és kifejti, hogy 
bár minő volt a szokás a régibb időkben, most a szakálviselet 
nem egyez meg az egyház fegyelmével; s ha e tekintetben 
valami módositani való volna, az nem egyes papoktól függ, 
hanem ő szentségétől ; és azért fölkéri az érseket, hogy ily 
önkényes eljárásnak vessen véget. 

—• Maga a prot. „Standard" londoni lap is kénytelen 
megróni az angolok botrányos magukviseletét a romai sz. 
Péter egyházában. Többen közülök sült csirkéket és pezsgőt 
vittek magukkal, és a mellékkápolnákban lakomát csaptak. 
Angolnők fönhangon gyalázták a pápát, bibornokokat, a kath. 
hitet, szertartásait. — Ez már azután non plus ultrája az an-
gol durvaságnak. 

— A görög kath. püspökök, kik Beyrutba utaztak, hogy 
Kabul EíFendinél lépéseket tennének a keresztények kártala-
nítására igért összeg kiílzettetése iránt, hasztalanul fáradtak ; 
Eífendi avval mentegette magát, hogy nincs pénze. 

— A „Victorian", déli Australiában megjelenő kath. 
lap érdekes adatokat közöl virágzó állapotjáról azon megyé-
nek, mely az egész, Victoria nevü gyarmattartományt magá-
ban foglalja. Egész Australiában a katholikusok a lakosság 
egy harmadát képezik. Victoria-gyarmatban van 50 áldozár, 
130 kath. iskola, melyeknek mindegyike általában véve 60— 
70 tanonczot számlál. Melbourne- és Geelangban vannak ir-
galmas nénikék is, kik árvák és a szolgálatnélküli szolgálók 
fölött is őrködnek. Van a megyének 20 papnövendéke Au-
straliának és Európának különféle növeldéiben. Majdnem 
minden gőzössel érkeznek missionariusok. Legközelebb Mel-
bourne 32,000 frankot küldött Európába a szegény irhoniak 
fölsegélésére ; Péteríillér gyanánt pedig 21,700 és ismét 
75,000 frankot. 

— Északamerikában Uj-Ulm városának alapitói elha-
tározták maguk közt, hogy abban soha semmiféle templomot 
sem fognak épiteni, minek következtében a magát mutatni 
merő missionáriust fölakasztással vagy vizbefullasztással f e -
nyegették. Vasárnap lerészegedtek és tánczoltak ; hitetlen-
ségiik bebizonyításául még legközelebb is a nyilvános utczán 
megégették a feszületet. Az indiánok megrohanták e gonosz 
várost és lerontották ; különös, hogy épen a tánczterem ma-
radt meg, melyben most az önkénytesek csapatjának szá-
mára tartatik az isteni-tisztelet. 

Dr. P e l l e t Ödön, székesfehérvári tanár urnák sajtó alól kike-
rült két szép szent beszédeért köszönetünket küldjük. 

É R T E S Í T É S . A pozsonyi oltár-egylet f. h. 10-től egész 24-ig 
tar t ja ez évi kiállítását az itteni herczeg-primási palota termeiben. A 
kiállított készletek már a jövő havi gyűlésben (jun. 11-én) el fognak 
osztatni ; miért is a nt. lelkész urak , kik szegény egyházaik számára 
ezen alkalommal készleteket nyerni ó h a j t a n a k , ezennel fölkéretnek, 
hogy kérvényeiket az alulirt igazgatósághoz minélelőbb beküldeni szí-
veskedjenek. — Pozsony, május 16-án 1863. 

A pozsonyi oltár-egylet igazgatósága. 

Kegyes adomány : 
Ő szentségének : , ,A fini szeret n részvétével s kegyeletes hó-

dolatával" egy káplán a váczi megyéből majus-hóra . . 1 f r t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten, 1863. 
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Pesten, május 27-én. 41. I. Félév. 1863. 

TARTALOM: VIII . Bonifácz. (Folyt.) — Nagy-Ma-
ria-Czell búcsújárás. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

VIII. Ronifácz. 
— Egyháztörténelmi tanulmány. — 

(Folytatás.) 

II. 
1294-ki dee. 13-án a szent öreg, a sulmonai 

hegyvidék alázatos szivü remetéje : V. Celesztin a 
koronás tiarát, mely nyolczvan éves halántékaira 
oly súlyosan nehezedék, letette : hogy az egyház 
vészhányatott hajójának kormányrudját gyenge, egye-
dül csak imára kulcsolódó kezeiből hatalmasabb ka-
rok biztos vezetésére juttassa, bízza 

A szent collegium nehéz idők keserű tapaszta-
lásain okulva haladéktalanul sereglett egybe a con-
clave elzárt falai közé, hogy az elárvult egyháznak 
uj jegyest adjanak; s ugyanazon év karácson-böjtjén 
bámulandó egyértelműséggel választák meg a negy-
ven évi fényes hivatali pálya tapasztalásai alatt meg-
őszült Cajetani Benedek bibornokot. 

Szavazataikat méltóbbnak nem adhatták volna! 
Fényes előkelő család 1) ivadéka született 

(1210—30 körül) Anagni városában, honnét már há-
rom dicső elődje vette származását. 2) — Szellemi 
nagy tehetségei előbb tudor-rangot, később gazdag 
javadalmakat szereztek neki, s gyorsan emelték a 
legfényesebb egyházi méltóságokra. Széles egyház-
jogi ismeretei miatt a káptalanok vetélkedve válasz-
ták őt tagjokul; 1282-ben pedig IV. Márton pápa bi-
bornok-diakonná nevezte őt k i , s ez időtől a szent-
szék legfontosabb követségeiben, egyházi s állami 
közügyeiben a mily következetes jellemszilárdságot, 
oly mély államférfiúi bölcseséget tanusita. Mi csuda? 
ha ennyi magas előnyök bibornok-társainak majd-
nem osztatlan figyelmét vonták magukra oly válasz-
táskor, midőn a szorongatott egyháznak egy válsá-

A G a e t a n i vagy C a j e t a n i család egyik tagja 
II. Geláz néven elődje volt a pápai széken. 

2) III. Incze, IX. Gergely és IV. Sándor. 

gos korszakban nem kevesbbé lángeszű, mint erélyes 
főre volt szüksége. 

Es mégis épen választatásának körülményei ké-
pezik ama súlyos vádpontok egyik legfőbbjét, me-
lyekkel e nagy, de szerencsétlen pápa ellenei az ő 
emlékét a történelem lapjain oly rútul bemocskol-
ták. Kitűzött czélunk int azért: e helyen hosszasab-
ban megállapodnunk, hogy azon egyes fénysugara-
kat, melyeket fáradhatlan szorgalmú történészeink e 
nagyfontosságú kérdés mibenlétének tisztába-hozata-
lára deritének, mintegy gyupontba összefoglalva 
egyesítsük, s ez által VIII. Bonifácz nevének — az 
oly álnokul megvont — történeti igazságot kiszol-
gáltassuk. Szigorún az igazság mellett óhajtunk ma-
radni , mert nem akarunk dicsőitői lenni, midőn tör-
ténetírói lehetünk. 

IX. Lajos óta a franczia udvar befolyása az egy-
ház ügyeire félreismerhetlen nyomokban tűnik elő, 
veszélyes zavaró befolyást gyakorolva az egyház és 
állam közötti internationalis jogviszonyokra. Ezen, 
sokfélekép megítélt fejedelem elvitázhatlan nagy ér-
demei a kereszténységre nézve, a mint egyrészről az 
egyház fejének hálás elismerését vivták ki; ugy La-
jos igen ildomos utódai azokat a maguk részére fé-
nyes jogczimmé alakiták vala, mit aztán merész po-
litikával érvényesítettek dynastiájuk fényének s ha-
talmánaknövelésére. Jól tudván, mily határozó befo-
lyást gyakorol a pápaság Europa államéletére, — fő-
törekvésük oda irányult, hogy a pápaválasztások fo-
lyamára gyámnokságukat biztosítsák, a mit csak-
ugyan óriási küzdelmek árán az egyház megsirat-
hatlan kárával sikerült is kivívniok. Első diadalát ta-
láljuk e gyászos befolyásnak a franczia származású 
IV. Márton pápa (1281—85) választásánál, ki Anjou 
I. Károly, nápolyi király — VIII. Lajos franczia ki-
rály fia — beerőszakolása következtében jutott a pá-
pai trónra. E szerencsétlen egyházfő kormánya alatt; 
oly megdöbbentő lökést kapott az egyházi tekin-
tély , hogy az általa, arragoniai III. Péter ellen ho-
zott kiközösitési fenyíték hatálytalan maradott. Ezért 
kelle azon véres dráma borzalmait megérnie (1282-ki 
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mart. 30-án), mely siciliai-vecsernye név alatt sötét 
foltként szerepel az emberiség történetében. — Az ő 
s utódainak halála után Károly számitó eszélye a 
pápai széket hosszas üresedésben tudta tartani, s a 
fejetlenségnek e korszakában fényesen igazolá, meny-
nyire tud ő a zavarosban halászni. — Halála után fia 
II. Károly (a sánta) atyja trónjával ennek hagyomá-
nyos politikáját is öröklé. „0, ki franczia volt és ma-
radt —- mondja Damberger nagyszerű történeti mü-
vében 3) — egyetértve a párisi udvarral, elsőbben is 
a pápa-választást, azután magát a választottat ipar-
kodott a franczia politika járszalagán vezetni. Az 
egyház fejének erkölcsi hatalmával rendelkezhetni, 
többet nyomott egy királyság birtoklásánál." Azért 
midőn a bibomokok a IY. Miklós (1285 — 92) halá-
lával beállt 27 hónapos üdvtelen interregnum után a 
szentéletü, de a korviszonyokkal teljesen ismeretlen, 
gyenge D e M u r r o n e Péter t , ki magát V. Celesz-
tinnek nevezé, 1294-ki jul. 5-én megválaszták, az uj 
pápát senki örvendezőbb szivvel nem üdvözölte, mint 
II. Károly; ugyanis az erélytelen aggastyánban, ki 
alattvalója volt, czélzatainak igen használható eszkö 
zét látta. „Ez esemény — hogy ismét Dambergerrel 
szóljak — egyetlen az egyház- és világtörténelem-
ben; mert a murrone-i szegény remetének a világ 
legelső püspöki és fejedelmi székére történt emelte-
tése nemcsak a hivalkodó tudvágyra bir érdekkel, 
hanem közelebbről vizsgálva sok tanulság- és követ-
kezménydúsat is rejt magában, s jelesen fölvilágosí-
tást nyúj t arról, hogy utódja, VIII. Bonifácz Frank-
hon részéről miért üldöztetett oly engesztelhetlen 
gyűlölettel egész a sirig, s még a siron is túl; to-
vábbá a romai egyház lenyügözése mi módon kisér-
tetett meg — s részben éretett is el — azon ol-
dalról. . . . " 

A bibornokok, kik Murrone-t annyi lelkesedés-
sel s oly rég nem tapasztalt egyértelműséggel vá-
laszták meg, csakhamar keserű csalódásra ébredtek 
várakozásukban. Bármily szentéletü volt is Celesztin, 
de az örvény gyürüzetébe már-már besodort egyház-
hajónak vezetésére, ha valaha, ugy most szükségelt 
állameszély nála teljesen hiányzott. — Igy mi volt 
könnyebb a sima, alázatos s hódoltságot [szinlő Ká-
rolynak, mint Celesztin gyanútlan lelkét részére hó-
dítani, s őtet hatalmának bábjátékává tenni! Sajon-
nal kényszerültek ezt érezni választói, midőn az uj 
pápa a helyett , hogy Romába sietett volna magát 
megkoronáztatni, őket leendő beigtatására Aquilába 

J) A 91-ik lapon. 

hivta meg. Mit volt mit tenniük? a kellemetlen kény-
szerűségnek — kedvetlenül bár — meghajoltak. Ez-
után Károly fondorlatainak kétségbevonhatlan symp-
tomái mindinkább szembeszökőbb módon jelenkez-
tek. . . . Celesztin mindjárt kormányzatának kezdetén 
12 bibornokot nevezett ki *), köztük 7 francziát, 3 
nápolyit; ugy, hogy nyilván szájról-szájra járt a gú-
nyos megjegyzés, miszerint őket Károly nevezte ki .2) 
— Továbbá udvari cselektől kürülhálozva, oly bul-
lákat, constitutiókat, engedmény- és kiváltságlevele-
ket stb. bocsájtott ki, mei vek a nápolyi és párisi kor-
mányoknak ugyan nem csekély előnyére, de az egy-
háznak annál nagyobb hátrányára s a lelkismeretek-
nek zavarára voltak. 3) Ezeknek nagy részét ugyan 
egyházi környezete, s névleg Cajetani Benedeknek, 
kit rendkívüli tehetségei miatt mintegy államtitkári 
minőségben alkalmazott,szorgalmazására visszavonta, 
mindazáltal minden általa okozott bajt jóvátennie 
nem állt hatalmában. Ez és egyéb hasonló esetek 
azonban a jóakaratú öreget öntudatára ébreszték an-
nak, hogy hiszékeny jóságával mily rútul visszaél-
tek azok, kikben oly föltétlen bizalmat helyezett. A 
tudat, hogy az egyház ügyének nem hogy nem hasz-
nált, de minden jóakaró buzgalma mellett inkább ár-
tott — mondhatlan keserűséggel tölté el lelkét! 
„Oh! — kiálta fül szívszorongva — azért emelt fül 
az Ur a magasba, hogy annál mélyebbre taszítson 
a lá?! Mit értek én a világnak mindezen ügyes-bajos 
dolgaihoz? Vajha ismét szegény cellámban volnék, 
hogy ott neked oh Uram ! a magam egyszerűségé-
ben szolgálhatnék, s üdvömet munkálhatnám. . . Mi-
dőn a lelkek fölötti teljhatalmat elnyertem, elvesz-
tém azt saját lelkem fölött, hogy arról gondoskod-
jam s azt megmentsem " Elképzelhetni az istenes 

aggnak kinos lelkiállapotát, kire már azon körül-
mény, hogy tapasztalatlan, világtól elvonult remete 

3) Köztük Bertrand d'Agoust (De Goth) bordeaux-i ér-
seket , V. Kelemen név alatt szomorú emlékű utódját. — 
Nat. Alex. 

2) Natalis Alexander alapos megjegyzése szerént e 
körülmény lejti meg, miért hogy IV. Fülöpnek sikerült V. 
Kelemen, reá nézve oly előnyös megválasztatását kiesz-
közölnie. 

3) ,,Quamvis Coelestinus facérét opera sancti v i r i . . . . 
decipiebatur tamen in suis ofíicialibus . . . . inveniebantur 
gratiae aliquando factae t r ibus , vel quatuor , vel pluribus 
personis, membrana etiam vacua sed bullata" ; mondja Pto-
lomaeus Lucensis. (Damberger. Kritikheft. 22.) „Multa — 
mondja egy másik hasonkoru krónikás — fecit de plenitu-
dine potestatis, sed plura de plenitudine simplicitatis." ( J a -
cob. a Voragine, Chronicon Grenuense ) 
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létére fejedelmi udvar fényében élni, kényes és fon-
tos ügyekkel foglalkozni, nagy lelki áldozattal j á r t : 
hát még mily nagy volt az ő ijedelme, midőn a bi-
bornoktól hallá, hogy — oly álnokul kijátszva — 
nevét oly kárhozatos dolgok véghezvitelére köl-
csönzé! Menten elhatározá lemondani e terhes méltó-
ságról, mely lelkismeretére egész súlyával nehezült. 
E határozata csak aczélozódott a szenthirü minorita 
— „Stabat mater" ihlett költője — Jacopone di To-
dinak szabadelvű nyilatkozatán, kinek intő szavai Ce-
lesztint különösen megrenditék. — Fölüté tehát jog-
tani kézi-könyvét, mely a canoni jog elveit tartal-
mazá rövid kivonatban „juris nonnulla docens ex-
cerpta laboré arteve prudentum" (Jacob. Card, vita 
Coelest.), s e gyakori tanácsadójánál ugy találta, 
hogy szabadságában áll mindenkinek, hivataláról he-
lyes okok miatt lemondani. Csak az volt a bökkenő, 
hogy mig egyebek az általuk viselt hivatalt főnö-
keik kezeibe tehetik le, addig a pápa, mint első mél-
tóságú személy ezt nem teheté. A zavarban bibornoki 
környezetéhez s ezek közt Cajetani bibornok-, kora 
legnagyobb jogtudósainak egyikéhez fordult, rimán-
kodva kérdezvén: ha valljon a pápa lemondbat-e hi-
vataláról? Cajetani Benedek — jóllehet, tán lelké-
ben óhajtá: vajha erélyesebb karok igazgatnák az 
egyházi kormány gyeplőit, — mindazáltal a válsá-
gos körülmények közt egy uj conclave-től nem sok 
jót remélve, Celesztint szándékáról lebeszélni óhajtá; 
mint ezt nyilt szavakkal bizonyitja a Stephaneschi 
néven is ismeretes Jakab bibornok, a ki Celesztinnek 
kiváló tisztelője levén, ennek életét ékes költemény-
ben énekelte meg. Ezen, Bonifácz iránti párthajlam-
mal épen nem vádolható, iróidevonatkozólag igy szól: 

„lile tamen cautus mentem simulare eoegit : 
Cur, Pater, his opus est? Quaenam cunctatio euram 
Ingeri t? Optatis absiste gravare quietem." ' ) 

Egy másik iró, Colonna Egyed (Aegydius Roma-
nus), aquinoi sz. Tamás tanitványa, Celesztin pápa és 
szép Fülöp franczia király személyes barátja pedig 
világosan irja: „Potest . . . ex pluribus adhuc viven-
tibus comprobari, dominum Bonifacium P. VIII. tunc 
in minoríbus agentem, et Cardinalem existentem per-
suasisse tunc Coelestino, quod non renunciaret, quia 
sufficiebat collegio, quod nomen suae Sanctitatis in-
vocaretur super eos. Et quia etiam pluribus audien-
tibus hoc factum fuit, ideo in renuntiatione non fue-
runt illae dolositates, nec ilia machinamenta, nec il-

' ) Hiteles kiadását eszközlötte a nagynevű Muratori, a „Scripto-
res rerum Italicartini" III. kötetében. Mi e munkát nem bírhatván, 
Wiseman után Raynalddal összevetve idézzük. 

lae fraudes, ut adversarii asserebant." *) — Igy Pto-
lomaeus Lucensis, Bonifácz iránt határozottan ellen-
szenvü iró; igy Amalricus Augerius, Bonifácz elkese-
redett ellene, Petrarca és mások, kiknek idevágó he-
lyeit fölhoznunk értekezésünk alakja, köre nem en-
gedi. Wiseman többször idézett jeles védiratában éles, 
tiszta kritikával állitja szembe a legkülönfélébb párt-
szinezetü egykorú irók bizonyságtételeit, ugy, hogy 
a legelfogultabb is kényszerül belátni, mennyi rossz-
akarat vezette azon történészek tollát, kik Bonifácz 
ármányairól, titkos szócsövekről stb. regélnek ira-
taikban. —• Igen! mondjuk mi is e kitűnő tudósunk-
kal, Benedek bibornok semminemű becstelen müfo-
gással nem élt, hogy Celesztin lemondását elősegitse; 
de elismerjük, hogy midőn tanácsát kérték, minden 
becsületes ember természetes [hajlamát követve, a 
pápa nyugtalanságát enyhíteni s őtet szándékáról le-
beszélni törekedék; utóbb azonban begyőzte előtte, 
hogy hatalmában áll terhes hivatalát letenni. Megen-
gedjük azt is, hogy egyéni nézete (valamint a sz. 
collegiumé is) a lemondás előnyére szavazott. Hogy 
neki érzületében s indokaiban társai fölött különös 
nagyravágyást lehessen tulajdonitni, erre egyéb bi-
zonyíték nem létezik, ha nem azon tény, hogy ő Ce-
lesztin utódja vala. Mindenkit, a ki másnak bukása 
által nyer , ellenségei bizonyára azon gyanúba fog-
ják hozni, hogy ő arra közreműködött a követ-
keztetés helytelen ugyan; de egy romlott világban 
fájdalom! — lehetséges. 

Celesztint lemondási határozatától sem az efölött 
megrémült nápolyi udvar édeskedő rábeszélései, sem 
az őtet rendkívül tisztelő nép esdő-járdalata nem volt 
képes eltántoritani. Benedek bibornok által elkészit-
teté a lemondási okmányt, s — mint mondók — sz. 
Lucza napján tartott consistoriumban azt fölolvas-
ván, a bibornokok szemeláttára egyenként lerakta 
fényes főpapi öltönyét, és szegényes remete-csuháját 
felöltve, tőlük megható elérzékenyüléssel bucsutvőn; 
mig azok az egyház elárvult ügyét a szentnek imáiba 
forrón ajánlották. . . . 

Megbocsát a nyájas olvasó, hogy e tárgynál 
oly hosszasan időzénk ; de mentsen ki hosszadalmas-
ságunkért egy nagy tekintély — Bossuet, kinek meg-
szívlelésre méltó nyomós szavai e szerény s igény-
telen tanulmányunk szerkesztésénél szüntelenül sze-
meink előtt lebegtek: 

„A történelmet tanulni — mondja a genialis 
történet-bölcsész — annyit tesz, mint azon titkos 

Dambergernél, Kritikheft, 23.1. 
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előzményeket, melyek a nagyszerű átalakulásokat 
előkésziték, s ama nagyszerű lánczolatot megvigyázni, 
mely azokat utóbb megvalósítja." (Folyt, köv.) 

Nagy-Maria-C*eli búcsújárás.r) 
I. 

K i s - C z e l l , aug. 31-én. 1862. Hétszázados emlék évét 
ünnepié eredetének 1857-ben Nagy-Mária-Czel, s mivel Is-
ten kimondhatatlan sok csodával dicsőité e szent helyet , illő 
volt , hogy Magyarhon — eme történetileg Máriaország — 
az ünnepélyen ne hiányozzék. Szózatot intézett tehát orszá-
gunknak minden nagy, üdvös s szent iránt buzgón fölhevülő 
primásherczege, főméit. S c i t o v s z k y János őeminentiája 
e hon fiaihoz, s mily viszhangra talált a főpásztori szózat, is-
mert dolog ; — körül-belül 30 ezernyi buzgólkodó sereg za-
rándokolt csupán Magyarföldről e kegyhelyre. — Ez évben 
vőn először részt a nagy-czeli bucsujárásban egy kisded se-
reg a somlyó-vásárhelyi községből s vidékéről, csekélysé-
gem vezérlete alatt. — Senki sem bánta meg ez ú t j á t , sőt 
oly emlékeket hoztak sziveikbe rejtve a bucsujárók, hogy az-
óta a vágy évről-évre élénkebb lőn ismét a sz. helyre zarán-
dokolni. Szép tulajdona bizonyára a keresztény léleknek, 
midőn a nagy, magasztos s jó iránt folytonos szeretetet őriz 
s táplál keblében! — Ime első indoka bucsujárásunknak, 
mely a nm. püspöktől kegyesen adott engedély folytán, pár 
héttel előtte kihirdettetett , s az indulási határnap az őrző 
angyalok vasárnapjára, a reggeli isteni-szolgálat utáni időre 
határoztatott. 

A búcsújárás kezdetén, az elválási perczekben a hon-
maradó hivekhez néhány bucsu- , valamint a távozókhoz is 
buzditó szót emelni, a lelkipásztori eszélyességhez tartozik. 
Tehát mily lelkülettel, mily czélból, mily szándokkal kell a za-
rándok-botot kezünkbe venni? figyelmeztetve valának. A bú-
csújárás — a vezeklés, az önmegtagadás, az önmegalázás oly 
neme, melyet az anyaszentegyház ajánl s helyesel. Isten di-
csőítésére, Jézus, az istenember példájának követésére , s az 
ő sz. Anyja különös tiszteletére történik a búcsújárás, — kell 
tehát hogy a zarándok élő hittel birjon, s Megváltónkat, ki-
nek élte nagy részént zarándoklat volt mennyei Atyjának di-
csőitésére, — követni igyekezzék. Különben is valódi ke-
reszténynek lenni annyit tesz, mint Jézust követni a szen-
vedésben s megaláztatásban, mert mint mindenhatót imádni, 
mint igazságost félni, mint jóságost s irgalmast teljes erőnk-
ből szeretni tartozunk , — mint megalázottat, engedelmest, 
megvetettet , s kinzottat pedig követnünk kell, mire főleg a 
zarándoklatban szép és sokféle alkalom nyilik. Keblébe zárva 
vigye továbbá a búcsújáró a fiúi bizalmat az irgalom Anyja 
iránt, s az erős meggyőződést az ég királynéjának nagy di-
csőségéről s hatalmáról, kihez sz. Bernárddal méltán imád-
kozik az egyház : „Soha sem hallatott , hogy ki hozzád biza-
lommal folyamodott, elhagyatott volna" ; higyje , hogy vala-

*) A kath. hitélet egyik szép és üdvös nyilatkozatának — a 
szent járdalatok-és hucsujárásoknak napjai elérkeztek. A jelen sorok 
rajzát foglalják magukban .-\zon zarándoklatnak , melyet a somlyó-vá-
sárhelyi hivek a mult évben tartottak a hold. Szűz tiszteletére. A tanul-
ságos leirás itt-ott tán irányul vagy serkentésül szolgálhat, azért mele-
gítjük fül most annak emlékét. S z c r k. 

mint az első csudát Üdvözítőnk sz. Anyja kérésére müveié, 
ugy mai napiglan ha csuda szükségeltetnék, ez sem fogna 
az erős lélekkel s hittel biró keresztény jutalmául elmaradni. 
— Midőn hazai nyelvünkön az ajtatos zarándoklatok , „bu-
csujárásoknak" neveztetnek, az egyház nagy jutalmára is 
figyelmeztetünk , tudnillik a bucsuk megnyerésére. — A bú-
csúk pedig az ideiglenes büntetések elengedésére vonatkoz-
nak, s miután a kárhozat fiaiból, a sz. gyónás által ismét Is-
ten fiaivá leszünk, mily örvendetes azon hit, mely bennünket 
a bucsuk nyerése által az érdemlett bűnhődés elengedéséről 
is biztosit. — A sz. hely. hova igyekezünk, s a melyet zarán-
dokok ezrei s ezrei látogatnak, tudnillik Nagy-Mária-Czel, 
a szentséges romai pápáktól, úgymint : Vl-ik Kelementől 
1346-ban; Vl-ik Inczétől 1357-ben; s később többektől tel-
jes bucsuk engedélyével dicsőitteték ; — ama sz. hely őseink 
hála-emléke, melyet Nagy-Lajos királyunk vallásbuzgóságá-
ban emelt, Istentől a sz. Szíiz hatalmas oltalma által nyert 
kegyelmekért. — De a távozók a szeretet egységében marad-
nak a honmaradókkal, — hitünk sz. tanitása a szentek egy-
sége, s azért a bucsujárók bármi jó cselekedeteiben s érde-
meiben részesiilendnek honmaradó rokonaink, ismerőseink, 
összes felebarátaink, annál is inkább, mert ezek nevében s 
képében is óhajtják e zarándoklatot tenni, ezek buzgó imáit, 
fiúi hódolatát a sz. Szűz kegyelem-zsámolyánál bemutatni. 

Mily édes benső, s erős a lelki kapocs, mely sz. hitünk 
eme tanításánál fogva a hiveket egybefüzi ,— mily szoros 
azon viszony, mely a meg nem romlott nyájat pásztorához 
köti, — nagy zokogás és sirás tanusi tá , — s ezek láttara az 
elérzékenyülés perczeiben nem lehetett többet szólani e rö-
vid bucsu szavaknál : „Isten s a sz. Szűz oltalma veletek, — 
az Atya , Fiu és Szentlélek bőséges áldása szálljon reátok, 
mig Isten ugy akarja, egymást látandjuk, — s földre borulva 
a Mindenszentek letenyéje kezdetén, ama szavaknál : „Szent-
séges Szűz Mária , könyörögj érettünk" megindulánk, s az 
egész néptől kisérve, minden zászlók lobogtatása, égő lám-
pák s gyertyák fénye között a Kalvaria-dombra ju tánk , a 
tulajdonképeni elválási pontra. 

Az önző s haszonvágyó szivet nincs köny, nincs fohász 
mely megindítaná, érzéketlen halad a holt tetemek, s porrá 
égett romok között, midőn a mások lelki s testi javáért tá-
volban is dobogó szivre csupán a hosszabb elválás gondolata 
is újból elérzékenyitő, keserítő leve; — pedig röviden, mint 
lehete, itt még tudatni kelle, hogy jelenleg már a természet 
mindenható alkotójának s urának nagy templomában vagyunk, 
melynek ivboltjait az ég magassága s a láthatár képezendik, 
— s további 14 napig nagy részént ebben fogjuk dicsőiteni az 
ég s föld urát s királynéját, — tudatni kelle a napi rendet, 
melyből semmi ki nem maradhat a búcsújárás ideje alatt is, mi 
a jó keresztény napi foglalatosságai közé tartozik, tehát hogy 
az Ur Angyalát, reggeli s esti imákat, elmélkedést, melynek 
tárgyát a sz. Szűz élete képezendi, — naponként közösen 
végzendjük, —aszent-:nisén szintén kiki lehető buzgósággal 
jelen legyen ; kelle tudatni a folügyelést bizonyos kirendelt 
személyek által, s azok iránti engedelmességet ajánlani , s 
ezek után a kereszt elé térdelve, rövid imák u tán , az őrző 
angyalok oltalmába ajánlva magunkat,s „Egek királynéja 
Mária segits" éneket hangoztatva, útra keltünk. 

Utunk a jenei Szent-Háromság-kápolnája mellett, a 



somlyó-aljai rónaságon, s nyiresen keresztül Alsó-, Közép- s 
Felső-iszkáznak vezetett, s Csősz-helységben, hol a csinos, sz. 
Imre tiszteletére szentelt egyházba előbb betértünk, volt első 
állapodásunk. Ki itt az emiitett községek kath. liivei fölött 
éber szemekkai őrködik, liazaszerte ismeretes ft. S z a b ó 
Imre ur személyében. 0 néhány nappal előbb imáinkba ajánlá 
magát , mi az u jabb, édesdeden gyönyörű „Mária énekek" 
szerzőjének egyik szép jellemvonására mutat. De mily épü-
letes látványnak levénk egyszersmind tanúi ugyanitt, midőn 
e buzgó község a délutáni letenye után a Szent-László-Tár-
sulati imát, (mert e kisded községben is 84 tagja van a tár-
sulatnak) s ezután ama szép Mária-éneket: „Üdvözlégy ke-
gyes Szűz, oh édes Anyánk" nagy lelki vigaszunkra, s épü-
lésünkre hangoztatá ! Ime a gyümölcsről mint megismerheti 
a jó fát, s az ápoló kezet, mely a fát verejtékével öntözi ! — 
Más meglepő tünemény vala, hogy némely buzgóbb nők fölötte 
fájlalták, hogy a nagy-maria-czeli bucsumenetről előbb nem 
értesültek — s lelki öröm-érzettől áthatva, mely az ily za-
rándoklatra lelkesit, legalább Kis-Czelig kivántak heten ben-
nünket elkisérni. Mily hatályos az egyház imája a sz. Szűz-
hez: „intercede pro devoto foemineo Sexu" itt is u j tanúsá-
gát láttuk. 

Utitervünk levén, minél több sz. helyet meglátogatni 
mentünkben, első estve a liazaszerte ismeretes kis-czeli ke-
gyelem-templomba jutánk, Csőgde, Egeralja , Adorjánháza 
helységeken keresztül, melyek lakosainagy részben prote-
stáns vallásúak, de dicséretükre legyen mondva, nem csak 
tartózkodnak a kath. bucsujárók bántalmazásától, hanem il-
ledelemmel is viseltetnek, sőt figyelmüket, rendesen kalapot 
emelve, tanusitják. — A kis-czeli templom belékessége jelen-
leg bájoló, s az aranytól fénylő oltárok, lélekemelő buzgósá-
got ébresztenek. —• A sz. Benedek-rend érdemteljes tagjai-
nak : ft. B e n j a m i n per je l , s L á s z l ó jószág-kormányzó 
kitartó erélye által öltött ily fényt s diszt magárae kegyhely. 
— Tudjuk, hogy Istennek sem aranyra , sem ezüstre nincs 
szüksége, — kinek alkotmánya minden az égen s földön, — 
de ha a földi hiúságok között a halandók ezen érczeket 
tartják legbecsesebbeknek, illő a hivő szivekhez, hogy Ábel 
példájára a legbecsesebbekkel kedveskedjenek ! Kis-Czel kü-
lönben nem csak a kemenesaljai buzgó néptől, hanem hazánk 
nagyobb városai lakóitól is látogattatik évenként, s mióta 
kegyhelynek egyliázhatóságilag gr. Z i c h y Ferencz győri 
püspök által 1745-i sz. András-hó 17-én nyilvánítva, s XIV-ik 
Benedek pápától ugyanazon évben a kis-czeli templom láto-
gatóinak egyszer évenként teljes bucsu lőn engedve, a buzgóság, 
növekedett s a hivek ezrei jelennek meg, mint Mária hű tiszte-
lői, s nyernek is testi s lelki bajaikban vigaszt s oltalmat. Emli-
tésre méltó, hogy az ide sereglő hivek jó éjji alkalmazást is 
nyernek, valamint sz. Benedek fiainak szive s háza nyitva 
áll azon lelkipásztorok előtt, kik híveiket e sz. helyre ve-
zetik. Isten s a sz. Szűz oltalma velünk ! 

Gyarmathy János, 
somlvó-vásárhelyi plebáuus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, maj. 25-én. Az ,1. T.'-nak maj. 19—ki számában 

„egy pécsi professor" válaszol Ballagi Mórnak czikkére, 

melyben ez a prot. „Házi-Kincstár"-ban Baksay Sándor által 
elkövetett méltatlanságot az által akarja eltörülni, mintha az 
„ostoba pécsi professorok"-féle szavakat a kéjencz király 
mondotta volna az azon korbeli professorokról, nem pedig 
Baksaynak volnának szavai. Őszintén szólva sajnáljuk la-
punkban a tért ilyesmire forditani, de mivel mi jeleztük e 
szavakat Pécsre, kénytelenek vagyunk az egész szöveget kö-
zölni, hogy lássa mindenki, mennyire lehet helye a Ballagi-
féle magyarázatnak. A távolabbi szöveg a ,Házi kincstár' f. 
félévi 5-ik számában a következő : „A keleti erkélyről (a 
siklósi várban) egy ajtó nyilt a folyosóra, és egy lépcső, még 
pedig rosz, — ingadozó lépcső vezetett a meleg házhoz. — 
Az ajtónál megállapodott a király és megfogván a püspök ur 
kezét, fölmutatott az ajtó fölött levő cimerre. — Fej tse meg 
nekem kegyelmed, — mig én a török virágokat vizsgálom, — 
miféle cimer az ott és mit jelent. Egy borzas emberfő, — 
törzs nélkül, három lábbal a nyaka körül, kegyelmed ismerős 
a nápolyi heraldicával. Aligha Siciliából nem hozták azt 
ide. — Azután szónélkül ott hagyta a püspököt, és lesietett 
a melegházhoz, melyben Ázsia növényei pompáztak, (most 
sertéseket hizlal benne a praktikus korszellem.) — A püs-
pök csakhamar készen volt a magyarázattal, és a király 
után sietett. — 0 Felsége jól látta a mint a szent atya az 
ingadozó lépcsőkön lefelé lépkedett, két kezét kiterjesztve 
hogy testét egyensúlyban tartsa, és minden lépcsőt kipró-
bálva, ha nem törik e le alatta. — A mint látta ő Felsége, 
hogy a püspök ur csak annyi idő alatt és nem hamarább 
ért le a lépcsőkön mint más ember : — megfordult, és a me-
legház nyugoti aj taján kilépvén az erkély párkányára há-
gott föl, mely a meleg háznál végződött, és azontúl alig más-
fél lábnyi szélességben közvetlen a kastély-fal mellet gya-
log utat képezett a kapubástyáig. — No tisztelendő atya ! 
kiáltott hátra, a mint a keskeny gyalog uton lépkedett — 
szoros kapu és keskeny ut a mely az életre visz tetszik-e 
kegyelmednek? —A püspök ur visszafojtott lélekzettel nézte 
a királyt, a mint az a széditő mélység fölött haladott. Mikor 
látta, hogy veszély nélkül elérte a kapubástya lövéseit és a 
toronykák egyikében megkapaszkodva átlépett a bástya útra : 
megfordult a püspök ur is, és azokon a félelmes lépcsőkön, 
— melyeken ma már csak a nemzetgazdászatot nagy mér-
tékben előmozditó sertéshizlalók mernek lelépkedni — fel-
bátorkodván, — a kastély folyosójára kilépett ; azután a déli 
szárnyon és annak lépcsőin végig menvén a bástyaudvarra, 
onnan a bástyára ment föl, hogy ott előszámlálja ő Felségé-
nek azon archeológiai tapasztalatait, a melyeknek nyomán a 
nevezett cimet romai maradványnak meri állitani. Hiába 
csipkelődik hát ő Felsége, hogy a Siciliai cimer volna. — 
Mig a főtisztelendő ezt a nehéz utat megtette, azalatt a fo-
goly oroszlán újra visszalépkedett a nyaktörő uton, s a mint 
hallotta a püspök ur ismeretes köhögését, — felsietett az 
ingatag lépcsőkön, s kinyitva a folyosóra vezető ajtót, a 
szemközt jövö püspökre kiáltott. — Látta e már kegyelmed 
azt a különös tüneményt ? — Mi legyen az fölséges uram ? — 
No, jöjjön kegyelmed! én mindég nagy gyönyörűségemet talá-
lom benne. — Ezalatt a kápolnatorony lépcsőin fiatal gyor-
sasággal felsietett ; — Nézze kegyelmed ! — szólt a testes püs-
pöknek, a mint az nagy pihegve utána ment, nézze kegyel-
med a Harsány egészen ködbe van borulva, csak a teteje 
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látszik ki e felhők közül. — Mint az üldözött fejedelem mi-
kor nagy lelkével a bajok között felegyenesedik. Kegyelme-
teknek nincs ilyen királya, mint e vidéknek a Harsány. — 
De nézze csak Fölséged — a kis-harsányi hegyet egészen 
elbontotta a köd! Ha a hegy nem elég magas: nem csuda 
ha feje ködben vész el. — Zsigmond azzal felelt a püspök-
nek, hogy lement a kápolna toronyból és a mint csak fiatal 
lábai engedték, — oly sebességgel sietett ki a kastélyudvar-
ból. Onnan balra tartva az alsó-piaczra ment, és ott egy 
kiálló sziklán elhelyezkedett. —• A püspök ur vette észre, 
hogy ő Felsége tréfát üz vele, azért nem is követte őt nyom-
ban, hanem még egyszer felsétált a kapubástyára, s mit sem 
törődve a nap égető sugaraival oly helyen vőn állást, a hon-
nan a királynak minden mozdulatát szemmel tarthatta. — 
Tanácsos is volt szemmel tartani, mert néhány perez múlva 
ugyancsak megmozdult ő Felsége, a mint egy csinos ormáni 
menyecske — előtte megállapodott, — és meglepetve kiáltott 
rá ; mit, — mit nem ? azt a püspök ur nem hallotta tisztán ; ha 
nem azt már igenis látta, (hogy) a menyecske bizodalommal 
közeledett ő Felségéhez, látta azt is hogy ő Felsége nem 
valami nagy gyorsasággal hátrált a bizalmasan közeledő 
elől. — A király lelkét a kárhozattól megmentendő, — a tőle 
tehető gyorsasággal sietett le a bástyáról, — erősen do-
hogva valamit az illemről, és önuralomról, s több ezekhez 
hasonló üres fogalmakról, miknek termesztésével ostoba pé-
csi professorok lopják az időt és az országot. — Mire a ki-
rály közelébe ért, — már akkor a menyecske nem volt ott. 
— 0 Felsége pedig — mintha észre se venné a közeledő 
püspököt — a távozó menyecskére függesztette szemeit, s 
midőn az már messze haladt, — csendesen megfordult és 
nyájasan kérdezé a püspököt: — Ugy-e szent atyám szebb 
az ormáni hölgyek viselete mint a siklósiaké? — Azzal — a 
feleletet be sem várva, — magára hagyta a püspököt." — 
Ezen szövegből világos, hogy a püspök nem is beszélt még 
a királylyal, midőn a sértést magukban foglaló szavak föl-
hozatnak, tehát nem is mondhatta azokat a király, mert hisz 
a püspök csak magában dohogott, és nyilvánvaló, hogy az 
iró beszéli, mit tett a püspök, mihez azután ő fűzi a gyönyörű 
észrevételt. Nem időzünk tovább e tárgynál; olvasóink azon-
ban fogalmat szerezhetnek maguknak B-i hermeneuticajáról 
szintúgy mint eljárásáról. Pllk. 

BRÜSSEL, apr. 10-én. Az itteni tudományos társulat 
gyűlésén, mely ,Société d' Antropologie1 nevet visel, hü ada-
tok hozattak föl az öngyilkosságról Európában. Kár hogy 
Austria, Olaszország, s Spanyolország ki van hagyva az ösz-
szehasonlitásból. A számitás egy milliom egyént vesz kiindu-
lási ponttul, s kimutatja, hány öngyilkos van egy milliom 
közül ez vagy amaz országban. Tudjuk, hogy az öngyilkos-
ság a vallástalanságnak legnyomatékosabb tanúbizonysága. 
E szerént Belgiumban egy milliomra esik 57 öngyilkos; Své-
cziában 67, Angolországban 84; Francziaországban 100; 
Poroszországban 108; Norvégiában 108; Szászországban 
202 ; Svajczban 237 ; Dániában 288. — Tekintve az eszkö-
zöket ezen bünmerényre, a fölakasztás s vizbefulás leggya-
koriabb, a megmérgezés leggyérebb, a lőfegyver pedig kö-
zépszámot mutat. A kivétel ezekben jelentéktelen. Vegyünk 
1000 öngyilkossági esetet, ebből a különféle gyilkoló eszkö-
zök használata országokként ily rövid áttekintést mutat föl : 

Dania. Norve- Bajor- Bel- Své- Franczia-
gia. ország, gium. czia. ország. 

Fölakasztás : 689, 572, 494, 474, 393, 364-, 
Vizbefulás: 208, 207, 244, 254, 235, 317, 
Lőfegyver: 49, 43, 141, 154, 69, 131, 
Mérgezés: 15, 89, 41, 18, 217, 18, 
Másféle eszköz : 29. 89. 80. 200. 86. 170. 

A fölakasztás tehát Dániában a leggyakoribb, a vizbefulás 
Francziaországban ; a lőfegyver a három kath. országban ; a 
mérgezés Svécziában ; a különféle halálnemek Belgiumban 
leginkább fordultak elő. 

PARIS, apr. 13-án. A szertartásokról nevezett bíbor-
noki gyülekezet helybenhagyta boldog Ayraldus köztiszte-
leletét mult év dec. 23-án Ayraldus karthausi szerzetes, ké-
sőbb St. Jean de Morienneben püspök vol t , köztisztelete 
már emlékezeten tul régi. Ayraldus II. Vilhelm, burgundi 
grófnak lia, II. Calixtus pápának, Rajmund castilliai király-
nak, s Henriknek, lusitaniai grófnak testvére volt. Megvet-
vén születésének magasságát, a gazdagságot és méltóságot 
aportesi zárdába lépett, mely a Belley-megyében volt. A mo-
riennei püspöki székre fölemeltetvén, minden erénynek pél-
dánya vala, kivált az adakozó szeretetnek a szegények iránt. 
Mint püspök évenként többször a zárdába visszatért, hogy a 
lelki gyakorlatokban az isteni malasztot gyarapitsa, erősitse, 
és a külső életben gyümölcsözőbbé tegye. Halálos ágya mellett 
a szomszéd püspökök virrasztottak, mivel halála óráját előre 
megmondá, s a püspököket magához hivatá. A karthausi 
rend részéről megbizott ügynök a bibornoki gyülekezetnél 
szónokolt, az ezen Boldognak nyilvánított tisztelet ősiségét 
vitatta, s megerősitését kérvényezte. Ezen okmányokra ala-
pította Villecourt bibornok is az előadást, s a bibornoki gyü-
lekezet, VIII. Orbán rendelete iránt kivételképen, helyben 
hagyta a boldog Ayraldus köztiszteletét; s ezt ő Szentsége 
megerősítette. — Peruból Ruiz Péter, chacapoyasi püspök 
haláláról tudósíttatunk. E püspök ezen városban született 
1804-ki febr. 23-án, s 1853. mart. 12-i consistoriumban püs-
pökké neveztetett, tudós, buzgó főpap volt, s fáradhatatlan 
a hitnek terjesztésében. Az Amazon-folyónak partján mesz-
sze haladott, a vad népeket fölkereste, a melyek közül sok 
faj t megtérített. Ruiz Péter meghalt 1862-ki nov. 20-án ; bol-
dog emléké soká fog megyéjében fönmaradni. 

LISSABON, apr. 12-én. Múltkor küldött levelemben 
emiitettem az erélyes tiltakozást, melyet a patriarcha s por-
toi püspök a jan. 2-i törvény ellen a királyhoz intéztek, mi-
vel ama törvény azon kevés szabadságot is kiveszi a püspö-
kök kezéből, mely eddig a szabadkőmivesek kegyelméből 
vagy hanyagságábólmég megmaradott. A patriarcha élesen ki-
tünteti, hogy a püspöknek e törvény szerént nem lesz módja 
az egyházi javadalomból oly papot kizárni, kit erre méltónak 
és alkalmatosnak nem talál ; pedig a püspöki tiszt és a tri-
denti zsinat ezt súlyos kötelesség gyanánt a püspök lelkis-
meretére teszi. Továbbá ezen törvény könnyű átmenetet en-
ged a papnak egyik javadalomból a másikra anélkül , hogy 
erre a püspöknek tanácsa kikéretnék, vagyis anélkül, hogy ezt 
a püspök akadályozhatná, a mikor szükségesnek találja. Kár-
hoztatja a patriarcha a mult évi dec. 9-i rendeletet is , mely 
polgári vizsgát rendel azokra, kik javadalmat kérnek, miután 
az egyház canoni vizsgát rendel ; erről pedig az idézett ren-
delet emlitést sem tesz. Végre föemliti az európai hatalmas-
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ságok és a szent-szék között kötött szerződéseket, bevitatja, 
liogy mindenütt tiszteletben hagyatott a püspöknek azon 
j o g a , hogy megyéjét függetlenül kormányozhassa. „Min-
denütt a papnöveldék a püspök hatalma alatt állanak, igy 
szól a patriarcha, a mint azt a tridenti zsinat rendeli; ő ne-
vezi ki és mozdítja el a hittanárokat, s kezeli, igazgatja a fe-
gyelmet függetlenül, a mint lelkismerete szerént üdvösnek 
találja. Hasonlóképen a káptalanoknál a püspökök neveznek 
kanonokokat, a kiket igy jutalmazni akarnak. Nálunk mind-
ez hiányzik. Ha összehasonlítom helyzetünket azon helyzet-
t e l , melybe a franczia püspököket az 1801-i concordatum 
te t te ; mily nagy különbséget találok! Francziaországban 
minden egyházi javadalomra a püspök nevez, s megyéjét 
függetlenül és szabadon igazgatja, papnöveldéjét ő vezeti és 
kormányozza. Igy akarta ezt az el3Ő consul, mivel ha az Is-
ten a püspökökre bizta az egyházi megye kormányzását, kell 
hogy az e czélra szükséges eszközökkel szabadon rendelkez-
hessék. Ezen eszközök között pedig első helyen áll, hogy a 
püspök szabadon választhassa a kanonokokat, a plebánuso-
k a t , s a papnöveldei előjárókat s tanárokat. Az államnak 
joga van püspököket nevezni; nem elég-e ez? Hasonlítsuk 
össze a franczia és a portugali püspököket. Azok minden ja-
vadalomra szabadon nevezhetnek, mink pedig egyre sem; 
azok szabadon kormányozzák megyéjüket, rólunk pedig el 
lehet mondani, hogy inkább az államtitkár a megyék kor-
mányzója, semmint mi, sőt mi csak oly viszonyban vagyunk 
hozzája, mint bár melyik alárendeltje a ministeriumban. Mi 
utánozni igyekszünk Francziaországot mindenben, csak ab-
ban nem, hogy a püspökök függetlenül kormányozzák me-
gyéjüket. Azt fogják fölhozni ellenünk, hogy nálunk nincs 
vallás-szabadság, s e miatt nincs szabadsága és független-
sége a püspöknek. Mint püspök és mint felső háznak tagja 
minden erőmből ellentállanék ezen vallás-szabadságnak, 
melyre nálunk senkinek sincs szüksége: de ha választanom 
kellene a vallás-szabadság és a zsarnok regalismus között, 
inkább azt választanám ; mivel szabadság és függetlenség 
nélkül az egyház lankad, vesz, szenved. Kérem az Istent, ad-
jon reánk boldogabb időket, hogy a portugali püspökök él-
vezzék azon függetlenséget és szabadságot, melyet más nem-
zetbeli püspökök élveznek." A patriarcha ezen szavait sok 
taps, s sok részről helyeslés követte a felső házban Ezen tilta-
kozás után a két püspök kiment, a trónbeszédre tett szava-
zásban részt nem vett, ezáltal kijelentették, hogy csak köte-
lességüket teljesitették. A kőmives lapok gúnyolták a két 
főpapot, kik az egyház szabadságáért szót emeltek ; de gú-
nyolták inkább a többi püspököket, kiket dicsértek, hogy e 
kettőnek szavaihoz nem csatlakozva, magukat loyalis férfiak-
nak bizonyitották. A nép azonban nagy tüntetéssel várta haza 
az oportoi püspököt, de ő méltósága félvén, nehogy a dühös 
kőmivesek alkalmat vegyenek botrányokra, minden tüntetést 
letiltott. Castro buzgó s fáradhatlan főpap. — Egy történecs-
két csatolok ide. 0 méltósága megtudta, hogy egy plébánus 
fölötte tisztátalanul tart ja a templomot. — A püspök két papot 
magával vévén, azon plebánushoz ment. Nem találván a ple-
bánust otthon, a szolgálótól elkérte a templom kulcsát ; be-
men t , bezárta az a j tókat , kiseperte, leporozta, becsukta a 
templomot, s a szolgálónak meghagyta, miszerént mondaná 
meg a plebánusnak, hogy a püspök kiseperte a templomot. 

ORLEANS. (Vége.) Ezen levél először a sveiczi új-
ságokban, utána a franczia lapokban jelent meg. A vita 
nagy horderejű, két személy, mely két elvet képvisel, üt-
közik össze; és valamint nincs kath. lélek, mely őszintén ne 
ragaszkodnék a Dupanloup által kifejtett elvekhez ; ugy 
liiszsziik, hogy alig lesz forradalmár, ki Quinet eszméihez 
ne szegődnék. E miatt a levelezés az eszmék, s elvek kifej-
tésére igen jelentékeny, s e miatt, (kivéve a magyar [igen 
ismert] lapokat) minden szinezetü lapok fölvették a vitale-
veleket. Az orleansi püspöknek föladata volt Quinet mun-
káit fölütni, a szöveget hitelesíteni, s valljon Quinet saját, 
vagy csak Marnix nevében szól ? kétségen kivül megalapí-
tani, mivel hogy az egyház, melyet Quinet Dupanloup sze-
mélyében képviselve lát, soha nem szövetkezlietik a forra-
dalommal, azt fölösleges vitatni, veszélyes leplezgetni, botrá-
nyos volna tagadni. E czélra, miként a püspök a levél kez-
detén mondja, Briisselből meghozatta Quinet kérdéses mun-
káját, s a szöveg hitelességéről, s Quinetnek, a szövegben 
nyilvánított elvbeni bünrészességéről igy nyilatkozik: „En 
válaszoltam önnek, ön viszontválaszt irt. Tovább vitatkozni 
hasztalan; hanem az ön szövegét, helyre kell állítani. En ön-
nek szavait idéztein, a mint mások által idézve olvastam ; 
mivel meg 'nem foghattam volna, hogy ön, ha az idézett 
szöveg, a mint most állitja, hamisított, oly sokszor tett idé-
zetek után csak most tiltakoznék. Ha ebben csalódtam, hi-
bámat bevallom. Nagy fáradság után megkaptam Briissel-
ből a munkát, s ime önnek szavai : „A kérdés a körül forog, 
hogy a pápaságot (nem papauté, hanem gúnyosan, papisme) ne 
csak meg czáfoljuk, hanem kiirtsuk ; ne csak kiirtsuk, hanem 
megbecstelenitsük ; ne csak megbecstelenitsük, a miként ezt 
a házasság- törésről szóló germán törvény akarta, hanem a 
sárba elfojtsuk. Ez Marnixnak a szándéka." Ön el akarja 
távolítani magától a bünrészességet, s az ,il faut ' helyett ,il 
s 'agit '-t olvastat velünk, s figyelmeztet a szócskára: ez Mar-
nixnak a szándéka; sajnálom, hogy ki kell mondanom, mi-
szerént olvasván önnek szövegét, a bünrészesség egészen 
fejére esik. Ön elfelejtette, mit irt a Bevezetésben. Ön mondja, 
hogy csak azért irt, miszerént kimutassa „mennyire illik ko-
runk szükségeihez Marnixnak eszméje ; és sajáttá tevén ezt, 
Marnixot ugy tüntette föl, mint az igazságnak hősét, a ha-
zugságnak lerontóját, s mondá, hogy ön erényességből dol-
gozott, midőn Marnixot közöttünk föltámasztotta. „A halot-
tak, igy ír ön, nem ébrednek föl egyéb, hogy nekünk igaz-
ságot mondjanak." A mit tehát ezen halott mondott, ön 
akarja, hogy azt most újra elmondja, s ön ebez saját nevé-
ben mondja: „Kell, hogy a katholicismus elbukjék. E szó az 
az ó és az u j világban kezd hangzani. — Mit kell tehát tenni ? 
Már mondtam nektek; s mivel nem hallgattatok reám, is-
métlem nektek. Lépjetek ki az ős egyházból, ti, feleségeitek, 
s gyermekeitek. Lépjetek ki, mig idő van, mielőtt az ős egy-
ház előttetek az ajtót be nem falazza. Lépjetek ki; s ha az 
események által a gondviselés felétek kezet nyújt, ragadjá-
tok meg ezt." Ime, ön ugy látja, hogy 1793 és 1848-ban az 
emberiség meg nem ragadta ezen feléje nyúló kezet ; hogy 
tehát e hiba ne ismételtessék, ön az egyház kiirtására csa-
tába hi mindenkit, a ki még él, a ki még lehel; s kitűzi ne-
kik a pontot, mely ellen induljanak, s mely ellen intézzék 
minden vágásaikat. „Ha a 16-ik század Európának felét ki-



ragadta a pápaság lánczaiból, igy ir ön, sokat kivánunk-e a 
19-ik századtól, hogy fejezze be a félig végzett munkát? 
Egy pontra gyűjtsétek össze minden nézeteiteket, minden 
erőtöket, minden szétszórt akaratotokat, s e pont a romai 
egyház." — Ime ön akarja, hogy Marnix szándékaiban önt 
bűnrészesül ne tekintsük, midőn ily buzdítást intéz Europá-
hoz. Ezt Marnix nem tette ; ön megteszi, s ön saját tulajdon 
lelkéből szól. S mily eszközöket ajánl ön e czélra? Fölgerjed 
a convent ellen, hogy a katholicismust ki nem irtotta ; ön 
akarja, hogy az egyháztól elvétessék minden működés, ez 
neki tökéletesen, anyagilag lehetetlenné tétessék, ugy hogy 
semmi reménye ne legyen, mintha valaha föltámadna. Ön 
kereken kívánta, hogy a kath. egyház minden törvényen, 
minden szabadságon minden igazságon kivül tétessék, hogy 
ő erőszakkal, vad erővel elfojtassék. — Marnixnak szavai 
ezek, vagy pedig az öné ? Nem húzom továbbra az idézete-
ket, mivel önnek szomorú nézeteit újból kiadnám; de mi-
után az ellen menti magát, a miről vádoltatik, ezt tudomá-
sul veszem. Van ellenünk más hadjárat is, mely szomoruabb. 
Ön csak az egyházat, s elég szenvedélyesen, támadta meg ; 
de vannak mások, kiket a gyűlölet és a vakság az Isten meg-
támadására ragad, s ezek nincsenek a számkivetés keser-
veiben, miként ön, hanem Francziaországban kényelmesen 
élnek, s virágzó helyzetben vannak. Legyen ez elég e gyá-
szos tárgyról. A mi Lengyelországot illeti, ön szavakkal ját-
szik. Én nem félek a szavaktól, de a kétértelműséget 
a dolgokban nem tűröm. Ne csináljunk zavart; én nem 
vagyok egyház, ön nem szabadság. Hagyjunk föl a szép szó-
lamokkal 89 és szabadság fölött; én önnel együtt akarom, 
hogy a Lengyelország kárhozatos elosztása által tett igaz-
ságtalanság kijavittasék. Legforróbb vágyam , hogy a sze-
rencsétlen és nagylelkű nemzet föltámadjon. De a vallás és 
nemzetiség nemes törekvéseibe beavatkozhatik az , a ki csak 
ostora lehet ezen nemzetnek, s a helyett hogy segitené, meg 
fogja ölni. E veszélyes segédeket elutasitom én, miként a 
lengyelek elutasítják. Isten után kitől várhatnak valamit a 
lengyelek ? Az európai hatalmasságoktól. S mi idegenítheti el 
ezeket a lengyelektől ? Az, ha a katholikus és nemzeti izga-
lom demagóg izgalommá fajul. Midőn tehát e veszélyt a len-
gyelektől eltávolítani akartam, barátjuk voltam-e nekik, vagy 
ellenségük? Azonban,e nagy-héten, midőn a jelen sorokat 
irom, a lengyelek hazafias és vallásos ügyéről vigasztalásul 
és jóslatul Isaiásnak (c. 33.) ezen szavait találom : „Annus 
redemtionis meae venit. Circumspexi, et non erat auxiliator ; 
quaesivi et non fuit qui adjuvaret. Et salvavit mihibrachium 
meum, et indignatio mea ipsa auxiliata est mihi." F e l i x , 
püspök." 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 26-án A váczi szent-Ferencz-rendüek zár-

dája tetőzetének kijavítására ő emtja a bibornok herczeg-
primás 100 ; váczi püspök ő mlga pedig ugyanazoknak egy 
megrepedt harang átöntése költségeinek fedezésére 100 fo-
rintot méltóztattak adományozni. 

— P a p p - S z i l á g y i József nváradi g. -k. püspök ő 

mlga f. hó 17-én, mint fényes beigtatása napján a nváradi 
szegények közt 100 frtot kegyeskedett kiosztatni. 

— Váczról tudósíttatunk , hogy L e x a Xav. Ferencz, 
székes-egyházi kanonok f. h. 16-án jobb életre szenderült. 
(Bővebben jövőre.) 

— Varsóból jelentik, hogy a nagyherczeg Felinski ér-
seket figyelmeztette, miszerint a könyörgő-napokban és Űr-
napján ne tartson körmenetet, különben ő lesz felelős a netán 
történhető szerencsétlenségért. Az érsek feleié, hogy neki 
nem áll hatalmában az egyházi ritust önkényüleg megváltoz-
tatni , és azért Romába fog táviratni. Ezt azonban a nagy-
herczeg nem akarta megengedni, minek következtében az 
érsek kinyilatkoztatta, hogy személyesen fog megjelenni a 
körmeneten, hogy ő is találkozhassék a katonasággal, melyet 
a körmenet ellen fognak küldeni. 

— Ismeretes a darmstadti kamra mily egyházellenes 
törvényjavaslatokkal foglalkozik. Ezen eljárás ellen a kath. 
választók kerületenként tiltakoznak, és bizalmatlansági sza-
vazatot küldenek követeiknek. A tiltakozás végén mondatik: 
„Meglehet, hogy a kamarai szónokok azon névszerénti ka-
tholikusoknak nevében szóltak, kik bensőleg hitüktől már 
rég elszakadtak, és saját egyházuknak leggonoszabb ellen-
ségeivé lőnek ; de a kath. nép érzelmét semmi esetre sem 
tolmácsolták. A kath. nép akár többségben akár kisebbség-
ben legyen ellenei irányában, mindég hiven és rendithetle-
nül fog ragaszkodni egyházához." — Hányszor történik, 
hogy a képviselő saját érdekét és pártját képviseli, nem pe-
dig a népet , mely őt választá és fizeti. De hisz ez is a mo-
dern liberalismushoz tartozik ! 

— A trevisoi tartományban, Cenedaban a kapuczinu-
sok f. h. 3-, 4- és 5-én szintén megülték a japani vértanuk 
emlékét. Az itahanissimik azonban ezen alkalmat tüntetésre 
használták föl. A 2 - és 3-dik közti éjjel ugyanis egy kissé 
távozván a megkettőztetett rendőrség, iszonyú nagy alak ál-
littatott föl szerzetes öltönyben, két szarvval, katonai váll-
bojtokkal, jobb oldalán nagy sebbel ily fölirás mellett : „St. 
Artini a 24-ik japani vértanú." Ez szerencsétlen véget ért 
hivatalnok volt. Különben az ajtatosság kellő rendben folyt 
le minden zavar nélkül estig, a midőn a még templomban 
levő kevés ajtatoskodókat egy petardanak szétrobbanása ré-
mitette el , mely egy közel eső gyóntató-székben volt el-
rejtve.— Ezek mind szabadelvű fegyverek! 

— Egy uj-orleansi levélben olvassuk : A mostani had-
járatnak egyik haszna, hogy a vallási buzgalom növekedik. 
Az egyház szolgái sohasem tiszteltettek jobban mint most, a 
templomok soha sem voltak oly látogatottak, soha sem volt 
oly sok s oly gyakori gyónó; igen kevés katholikus szállt a 
táborba a nélkül, hogy először ki ne békült volna Istennel. 
Igen sok protestáns, kiknek kath. rokonaik, barátjaik voltak, 
az egyház keblébe tér tek , vagy kik meg nem tértek , szent 
érmeket, scapulárékat vittek magukkal. 

— Chinából irják a Moniteurnak, hogy a Hu-Namban 
elhamvasztott templomok és házak ismét fölépittettek, é3 
Kung herczegnek parancsa folytán msgr. Navarro és Annot 
abbé ismét visszahelyeztettek vicariatusokba. Msgr. Despla-
ches Tschang-Kinn városában Se-Tschuentől egy régi pa-
godát kapott püspöki lakásul. 

— A rheinaui gazdag kolostor eltörültetett, és igérte-
tett , hogy annak jövedelme azután kath. czélokra fog fordít-
tatni. Az imént lefolyt napokban a zürichi nagy tanács gyű-
lést tartván e milliókat érő ragadományból nagylelküleg 
500,000 frankot ajánlott kath. czélokra. Ézen összeget egy 
prot. lap is kevesli. — Vannak mivelt rablók , kik a közön-
séges bandita nagylelkűségével sem birnak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: VIII. Bonifácz. (Folyt.) — Nagy-Ma-
na-Czeli búcsújárás. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

VIII. Ronifacz. 
— Egyháztörténelmi tanulmány. — 

(Folytatás.) 
III. 

Bonifácznak már legelső vállalatai oly pápát 
gyanittattak, ki hasonlóan a nagy III. Inczéhez, me-
rész és határozott; ki a reá váró nagy és súlyos sze-
repnek ép oly élénk öntudatával bírt s azt ép oly 
éles, biztos pillantással itélte meg, a mily kipróbált 
eszélylyel tudta a rendelkezésére álló eszközöket 
megválasztani s foganatosítani. Mindenekelőtt szük-
ségesnek tartá a pápaságot közvetlen környezetének 
nyügző kötelékeiből, melyekbe azt elődjeinek gyen-
gesége bonyolitá, kiragadni; a mit egyetlen hatal-
mas rántással sikerült létesítenie. 

A meglepett nápolyi királynak kijelenté, hogy 
sz. Péter székét a gondviseletileg neki kijelölt he-
lyére, a Vatican viharedzett sziklájára visszahelyezni 
elhatározta. S csakugyan mit sem törődve a zordon 
téli évszak zivataraival, gyors utazással sietett az 
örök-város, Roma falai közé; ugy , hogy a három év 
óta csendes, gyászoló ara uj örömre kelve, már 
1295-kijan. 5-én fogadá kebelébe az érkező jegyest. 
Jan. 16-án ment végbe még soha nem látott fény-
nyel az uj pápa koronázása, azon koronás tiarával, 
melyet Nagy-Con s tan tin császár ajándékozott I. Szil-
veszter pápának, s melyhez Bonifácz, a pápa kettős, 
úgymint egyházi s világi hatalmának jelvies érzéki-
tésére még egy m á s o d i k , gyöngyök- s drágakö-
vekkel ékes koronát csatolt. *) 

A nagyszerű koronázási diszmenetnél, az akkori 
idők szellemében II. Károly nápolyi király s fia Mar-
tell Károly, a magyar trónt követelő, tárták kétfelől a 
lovagló pápa ménjének kantárszárait. 

Ne legyen feltűnő a nyájas olvasó előtt e rög-
töni átalakulás ! . . . lélektani alapon igen szépen 

megfejthető az. Az ildomos franczia tudta mit te-
gyen, s átérté a közmondás egész érvényét: „Faire 
une bonne mine au mauvais jeux." Nincs is okunk, 
hogy e jelenet megfejtésére Sismondi 1) történetha-
misitó módszeréhez folyamodjunk, állítván: misze-
rént Bonifácznak, még mjnt bibornoknak sikerült 
fényes ígéretekkel Károly érdekhajhász lelkét ré-
szére hódítani! Igaz ugyan, hogy Sismondi ez adatot 
Villani-ra hivatkozva állapítja meg; s csakis azon 
csekély differentia forog lön az egészben, hogy Vil-
lani Bonifácz és Károly kölcsönös megegyezésüket a 
pápa-választás u t á n állitja megtörténtnek; a jó Sis-
mondi pedig — a dátumot sans gêne változtatva — 
azt a választásnek e l é j e teszi. á) Már nem tekintve e 
lelkismeretlen kezelését a forrásoknak, méltán kér-
dezzük, valljon fóltehető-e, hogy a hatalmi túlsú-
lyára oly igen féltékeny Károly politikájának legel-
határozottabb ellenével érdek-egységre jusson, oly 
ellennel, kinek hajthatlan erélyét s a pápaság főha-
talmi állásáért mindent áldozni kész lelkesedését igen 
jól ismerte?! . . .Ámde midőn a választás megtörtént, 
s azt megmásítani nem lehete, — őszintén-e vagy 
szinleg? elhatározni nem akarjuk — sokkal taná-
csosabbnak tartá a vasjellemü egyházfő kegyét hó-
doltság által megnyerni, mintsem vele ujjat húzva, 
őtet maga ellen ingerelni. A következés igazolá, hogy 
midőn igy számított, nem volt oka azt megbánni! 

Ismét kitérésekkel fárasztók a nyájas olvasó tü-
relmét; ámde difficile est — controversiam — non 
seribere. . . . 

A beigtatási ünnepélyek hevélyeinek csillapod-
tával gyönyörű, apostoli szellemet lehelő főpásztori 
körlevélben adta tudtára választatását a keresztény-
ség összes püspökeinek és fejedelmeinek, e mellett 
IV. Fülöp franczia királyhoz lekötelező atyai hangon 
irt brevét is menesztett. 3) Kimutatja általuk elődjé-

3) A 3-ik XXII. Jánostól származik. 

' ) „Histoire des Republiques Italiennes du Moyen 
Age." Tom. IV. chap. XXIV. 

2) V. ö. Wiseman, i. h. 158. s. köv. 1. 
3) Mind ezt: „Celsitudinem regiam etc." — mind aman-

nak egy példányát: „Bonifacius etc. Venerabiiibus Fra t r i -
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nek törvényileg érvényesített lemondását, s az ő sza-
bályszerüleg történt megválasztatását. Ámde Boni-
fácz ellenei nem nyugodtak, s a szegény tehetetlen 
De-Murrone hiszékenységével még most is visszaélni 
törekedtek. Celesztin ugyanis egy szép reggel Romá-
ból, hova őtet Bonifácz előre küldötte volt, titkon, 
senki sem tudta hogyan, hová? eltűnt. Erélyes in-
tézkedéseknek sikerült mégis hollétét kipuhatolni az 
apuliai erdőségekben, mig Bonifácz határozott fölszó-
litásának engedve, nehogy szakadásra okot szolgál-
tasson, Anagniba jött, Bonifácz pedig Fumone várá-
ban, Campagna tartományban tartá biztos, de tiszte-
letteljes őrizet alatt; hol „Laudate Dominum in san-
ctis ejus — Omnis spiritus laudet Dominum" zsol-
tárt rebegve reszketeg ajkain, az igazak halálával 
csendesen mult ki 1296-ki Mariahó 19-én. ') 

Méltatlan sőt kegyetlen bánásmódról szó sem 
lehet ! A canonizationalis bullában ennek semmi nyo-
ma sincs. Elvetemült gonoszság e körülményt is, és 
pedig nem kis eredménynyel tudta kizsákmányolni 
Bonifácz meggyülöltetésére ! 

IV. 
Leküzdvén a mindjárt kormányzása hajnalán 

fölmerült nehézségeket, mihelyt Bonifácz kettős mél-
tóságú trónján magát szilárdnak érezé ; azonnal fő-
gondját Europa zilált államviszonyainak rendezésére 
forditá. 

Europa ez időtájt válságos korszak küszöbén ál-
lott; a láthatárt vészterhes fellegek boriták, s a poli-
tikai légkör nyomasztó behatással nehezedett a ke-
délyekre, mintegy meleg nyári nap után történni 
szokott, midőn a vihar kitörését várjuk. A helyzet 
nehézségei mindenkit képesek leendettek a cselekvő-
leges közrehatástól elrettenteni: ám Bonifácz bátor 
lelke Istenben helyzett bizalommal fogott a reá váró 
nagy munkához. 

Mindazáltal koránsem aljas önzés, zsarnoki ön-
kény, vagy a főhatalmat kizárólag magának tulajdo-
nitni vágyó nagyravágyás voltak az indok , mely őt 
e küzdelemteljes szerep elvállalására készteté : midőn 
ezt tevé, csak a hivatása által neki kijelölt magasz-
tos tisztet teljesité, mely őt a XIII. század fejlemé-
nyei által megállapított államjogi elvek szerént ellá-
táskor betöltésére utalá. 

S épen e körülmény tanúskodik vádlólag azok-

bus Archiep. Senoneusi et Suífr. salutem etc. Gloriosus et 
mirabilis in operibus suis Deus etc." lásd Rayualdnál IV. 
169. 171.1. 

V. Kelemen 1314-ben őtet a szentek koronájába ig-
tatá. A canonizatióról szóló bullát lásd Raynald V. 132.1. 

nak hibája- s a pápaság áldásdús befolyása s műkö-
dései iránt tanúsított hálátlanságáról, kik megfonto-
latlan könnyelműséggel dobják ezért a középkor leg-
nagyobb pápáira s ezek között VIII. Bonifáczra a kár-
hoztatás gyalázatkövét. „Igaz — mondja idevonat-
kozóiaga nagytudományu C s a j á g h y Sándor— az ő 
hatalmuk k ö z v e t l e n csak a lelkiekre szorítkozik, 
s lényeges jogaik az e g y h á z határán túl e l m é l e t i -
l e g nem terjednek. De ki nem tudja, hogy vannak 
úgynevezett történeti jogok is, _ jura historica — 
oly jogok , melyek ugyan nem az elméleti jogelve-
ken, de az események történeti kifèjlésén, a közvéle-
mény- s korszerűségtől támogattatva nyugosznak. Az 
ily jogok természetüknél fogva ideiglenek ugyan, de 
azért nem bitorlottak ; szükségszülték, de nem igaz-
ságtalanok ; mert a szükség valamint törvényt bont, 
ugy törvényt alkot is. Más a jogok eszményzete 
(theoria), más azoknak tettleges vagy történetszerű 
kifejlése s mintegy megtestesülése ; és sokkal köny-
nyebb az eszmék tág körében jogelveket fölállítani, 
jogeszméket fejtegetni, mint szerintük az egyensúlyt 
tettleg és szentül megőrizni. Mely szempontból a 
történetek hosszú sora mi egyéb, mint ama mérleg-
nek , melynek az egyház és polgárzat közti barátsá-
gos viszonyokat egyensúlyban kellene tartania, szü-
netnélküli föl- és alászállása? — Azért történeti ese-
mények megitélésében épen ugy nem szabad min-
dent az elméleti jogmértékbe vetni: valamint a jog-
eszményzetben tilos egyedül a történeti lett dolgo-
kon építeni. Más az eszmék, más az életgyakorlat 
köre s törvényei. — És ez azon általános szempont-
nak némi vázlata, melyből a középkori egyház és 
polgárzat közti jogviszonyokat tekinteni kell." ' ) — 
S ez egyedül méltányos szempontból mondja Whea-
ton is, a mily szépen, oly igazán : „On peut avec rai-
son regarder l'influence immense de l 'authorité pa-
pale à cette époque comme un bienfait pour l 'huma-
ni té" 2) Ha azért egy II. Sylvester, VII. G-ergely, 
III. Sándor, III. Celesztin, III. Incze beavatkozása az 
államügyekbe a legjótékonyabb eredményeket hozá 
létre: vádolható-e VIII. Bonifácz, ki ezeknek szelle-
mét oly nagy mértékben öröklé, a legfeketébb igaz-
ságtalanság nélkül zsarnoki uralkodásvágyról?!. . . 

'_) I lurter III. Iuczé-jének bírálatában. Egyházi-Iitera-
turai lap. 1843. 7. sz. 26. 1. — V. ö .még: Phillips „Kirchen-
recht." III. kötetét. — „Historische Entwicklung des Ver-
hältnisses zwischen der Kirche und den Staaten" czimü sza-
kaszt; különösen 169—260. 1. 

2) „Histoire des progrés du droit des gens." Leipz. 
1846. Tome I 30. 1. (Pauler-nél) 
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És csakugyan, minél tisztább öntudatával birt 
Bonifácz a pápaság ezen világtörténeti fontos hiva-
tásának ; annál határozottabb erélylyel látott magas, 
békeszerző eszméinek foganatosításához ') ; fájdalom ! 
hogy a nagyban változott korviszonyok azoknak ki-
vitelét, ha nem lehetetlenné, ámde fölötte súlyossá 
tevék. 

Bonifácz figyelmét és tevékenységét mindenek-
előtt Olaszország izgult helyzete vevé igénybe. 
Ugyanis az ez idő szerént forrongó pártszellem, kül-
reható hóditásvágy és kereskedelmi féltékenység 
marczangolák a félsziget népeit. 

Florencz és Pisa, Velencze és Genua elkesere-
dett harczban küzdöttek az elsőségért. Lombardia 
szivébe, Milanóba, Visconti Máté, Adolf német király-
nak helytartója fészkelte be magát. Sicilia birtokáért 
Anjou és Arragonia hosszas, sorvasztó harczai még 
folyton dühöngtek. Ezen viszályok a guelfek és ghi-
bellinek régi versenygéseinek lappangó tüzét uj lán-
golásra sziták ki a hamu alól. 

Ily bonyodalmak elintézésére csakis oly állam-
férfiúi ész volt hivatva, mint VIII. Bonifáczé! ámde 
lehet-e csudálnunk, lia e szövedék megoldása az ő 
nagy szellemének is csak részben sikerült? 

Terveinek kivitelében kedvező volt azon körül-
mény, hogy Pisa őtet hatalmas támaszul és szövet-
ségesül Florencz elleni harczaiban podesta-ul választá 
meg ; ,,pro sustinendis magistratus oneribus" négy-
ezer fontnyi évenkénti adóilletéket szavazván meg 
neki. Igy befolyása ez esetben biztosítva volt. 

Velencze- és Genuában kitűnő férfiak működ-
tek kezére a béke helyreállításán; s névleg ez utóbbi 
helyen az istenes érsek, Jacobus de Voragine fára-
dalmainak sikerült a zavarokat elfojtani, s a közbéke 
fényes, megható hálaünneppel állott helyre, melyben 
az összes népség örvendező vígsággal vett részt. Igaz 
ugyan, hogy a kereskedői osztály e mellett hideg 
maradt miként bálványa, a Mammon, miért is a két 
vetélykedő város között teljes kibékitést létesitni 
nem sikerült; a helyett , hogy a pápa lelkesítő fölhi-

„Splendor gloriae et figura substantiae Dei Patris, in 
cujus lumine lumen inspicitur operoso mysterio, lenitatem pacis 
amare nos docuit" irja az arragoniai Jakab és II. Károly kö-
zött létrejött békét illető körlevélben. Datum Anagni XI Kai. 
Julii 1295. — Adolf német-római királyhoz pedig igy ir : 
„Noctes insomnes duximus, labores voluntarios appetentes 
ut inter te et charissimos in Christo filios nostros Philip-
pum Francorum et Eduardum Anglorum Reges illustres per 
viam pacis vel treugae possemus praeparare quietem et 
tranquillitatem dare populo Christiano." Dat. Angn. XV. 
kai. sept, anno II. Rayn. IV. 177. 208. 1. 

vásának engedve, fegyvereiket, melyeken oly soká 
feketült a legjobb honfi-vér, a török ellen fordították 
volna, egymást pártharczban sorvasztani meg nem 
szűntek. 

A milanói alkirály ellen a nagyobb lombardiai 
városok : Lodi- és Cremonával szövetkezve Monferrat 
János őrgróf, kinek sikerült ifjúkori barátját Manfred 
saluzzoi őrgróf és Savoya barátságát részére hódíta-
nia, lépett a síkra ; heves csatákat küzdöttek a felek 
egymás ellen, mígnem a pápai követ-, Ragner-nek si-
került őket fegyverszünetre bírni, mig majd a szent-
atya kölcsönös sérelmeiket megvizsgálandja s a fö-
lött méltányos ítéletet hozand. 

Az Anjou-arragoniai ügynek is lehetőleg ked-
vező megoldását létesité Boniíácz. — Alfonz, Arra-
gonia királya 1288-ban Siciliát testvérének, Jakab-
nak engedé át. 1291-ben azonban II. Károly nápolyi 
királylyal egyességre lépett, melyben ő Siciliát Ká-
rolynak átengedni kész, ha ez Jakabot annak birto-
kából kiűzni képes leend. Történt azonban, hogy Al-
fons meghalálozván, Jakab lépett az arragoniai kirá-
lyok székébe, s igy Károly ama szerződés által mit, 
sem nyert. Am e körülményben kedvező alkalmat 
látott Bonifácz a békeszerzésre, mi csakugyan létre is 
jött Anagniban 1295-ki jun. 21-én olyformán, hogy 
Jakab Sicilia birtokáról Károly javára lemondott, a 
pápától pedig kárpótlásul Sardinia és Korzika szige-
teket kapta hűbér gyanánt. A politikai szövélynek 
egy sokkal gyengédebb nemű kötelék kölcsönze szi-
lárdságot az által, hogy Jakab Károly bájdus leányát, 
Blankát vitte haza boldog menyasszonyul a szép Ar-
ragoniába. 

De hiába! a rosszul kormányzott siciliai néppel 
még a pápai pártfogás előnye sem tudá megkedvel-
tetni a gyűlölt franczia kormányt. Mindjárt a követ-
kező évi január 2-án II. Frigyest, Jakab testvérét ki-
álták ki királyuknak. Bonifácz azonnal elküldé kö-
veteit Siciliába Frigyeshez, ámde ennek ghibellin és 
patarén udvaronczai gondoskodtak róla, hogy azok 
az if jú trónbitor elé ne jussanak. Frigyes mart. 25-
kén Palermoban megkoronáztatott. Ily viszonyok 
között kénytelen volt a pápa a végső lépésre hatá-
rozni el magát, s 1296-ki jul. 6-án Roma főegyházai-
nak ajtaira kiszegezteté a nagy kiigtatási bullát: 
„Dudum per felicis " Fájdalom! huszonhárom évi 
megszokás sokkal inkább közönyössé tevé a siciliai 
népet az egyházi fenyíték iránt, hogysem a pápa in-
tézkedésének üdvös sikere lett volna. 

Végre mégis hosszas egyezkedések után a pápa 
által kegyelt valois-i Károly herczegnek sikerült 
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mindkét résznek kedvező s előnyös egyezkedést léte-
sítenie 1302-ki aug. 31-én; mely szerént Frigyes II. 
Károlynak ifjabb leányát, Eleonorát magának nőül 
vevé, Károly fiát, Fülöp tarenti herczeget, s a valois-i 
Károly által mind a szárazföldön, mind a szigeten 
meghódított városokat átengedé, ellenben a sziget 
többi részét magának „Trinaria" név alatt királyi 
ezimmel megtartá, oly kötelezettség mellett, hogy 
az halála után, vagy ha a pápa által Sardiniát s Kor-
zikát hübérül nyerendi, a nápolyi királyság eltulaj-
donithatlan birtoka legyen. (Folyt, köv.) 

Nagy-Maria-Czeli búcsújárás. 
TI. 

L ö v ő , (Sopron megyében.) sept. 1-én. Isten! reggel 
hallod szavamat, reggel hozzád intézem könyörgésemet és 
benned reménylek, — nagy kegyelmedből házadba menen-
dek, s tiszteledetre sz. palotádban arczra fogok borulni. — Is-
ten vezess engem igazságod szerént, ellenségeim miatt egyen-
gesd előttem utadat. (V-ik zs.) A királyi próféta eme példá-
ját s szép intését követte a zarándok sereg — már hajnal 
hasadtakor Isten házába ment , s a kis-czeli képet körül tér-
delte, reggeli imáit végzendő. — Mily szép e keresztény szo-
kás, s mily nagy fontosságú az eges? nap megszentelésére! 
mert ha már az ó frigyben Isten mindennek zsengéjét kí-
vánta áldozatul, nem illő-e, hogy az időnek , s igy minden 
napnak zsengéje neki szenteltessék? — h a a jó szándék tesz 
mindent az isteni malaszttal munkálónak érdemessé , ez tesz 
egy pohár vizet az ő nevében jutalomra méltóvá, nem illő-e 
hogy a nap első perczeitől kezdve, azon jó szándékkal for-
duljunk Istenünkhez, hogy minden tettünk az ő dicsőségére 
igazittassék ? — Hiszen már a pogányokról is elismert élet-
szabály volt: „cum Jove mamim move." — A kis-czeli ke-
gyelem oltár-kupján, s két szélén aranyzott angyali alakok 
állnak, s az angyalokról irja a próféta, hogy a magasságbeli 
trónja előtt leborulva kiáltják : „Szent, szent, szent a sere-
geknek ura Istene, teljes az ég s föld dicsőségével" (Isaiás 
VI. 3.) — Főangyal vala az is , ki a Nazarethi Szüzet e sza-
vakkal üdvözlé : „Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes" (Luk. 
I.) ; az egyház is az angyalok tiszteletére nyolczadot szentel-
vén, s e nap szintén a tiszteleti körbe (cyclus) esvén, mindezen 
körülmények hatályos ösztönül szolgáltak a Magasságbeli 
imádására, s az angyalok királynéjának buzgó tiszteletére. 
— A szent-misét is az őrző angyalok nyolczadáról tartám, a 
naponként ezentúl fölveendő collectával „a zarándokokért" 
(pro peregrinantibus.) Ámbár őszintén szólva, a megyei is-
teni szolgálat-rend (Directorium) calas, sz. József áttett ün-
nepét mutatta. De sajnos, az ott létező több misemondó köny-
vek között nem volt található a romai szertartás szerént szer-
kesztett, hanem mind sz. Benedek-rendüek voltak, fölteszem, 
hogy ily nevezetes helyen, hol annyi világi pap megfordul, 
romai misekönyv is van, s lennie kell. 

A szent-misét elmélkedés követte, — hisz a reggeli idő 
legalkalmasb erre is — „in matutinis meditabor in te" (62. 
zs.) énekli Dávid, s én csekélységem s méltatlanságom érze-
tében örvendettem, hogy ily sz. helyen, a dicső Szűz kegye-

lem oltáránál, s főleg segélyére támaszkodva, kezdhettem 
meg Ígéretem foganatba vételét, — a ,,sz. Szűz életének raj-
zát" , melyet elmélkedésünk tárgyává választottam Midőn 
fölszólaltam, nagy figyelem lőn, mindnyájan fölálltak, s a ke-
gyelem kép közelébe lehetőleg csoportosultak. Mert a papot 
prédikácziójáról szokta csak ismerni a nép, az elmélkedés pe-
dig, — kivált világiak előtt majd nem ismeretlen — s habár 
dicső példák vannak több hazai megyéinkből, melyekben az 
egyházi személyzet lelki gyakorlatokra — hol az elmélkedé-
sek teszik a fő tárgyat — főpásztoraik vonzó példájától lel-
kesülve össze jő, — de oly lelki gyakorlatokról, milyenek vi-
lágiaknak Olasz-, Franczia- és más országok fővárosaiban 
nyilvánosan tartatnak , hazánkban nem olvastam, — s épen 
azért a zarándoklási időt olynemü lelki gyakorlatokra kíván-
tam átváltoztatni. A zarándok mindenét elhagyva, s minde-
nétől megvállva, mintegy az örök élet csarnokai felé törek-
szik , s üdvösségét az örök igazságokról elmélkedve legczél-
szerübben keresi. 

Nincs méltóbb tárgya az elmélkedésnek egy keresztény 
zárandokra nézve, ki az ég hatalmas királynéja iránti tiszte-
letből veszi kezébe a vándorbotot, mondám, mintha ezen ál-
dott Szűz erényeiről s dicső életpéldáiról megemlékezvén, kö-
vetésére buzdulni, s egyszersmind anyai szeretetére mindin-
kább magát méltóvá tenni törekszik, s az ő sz. életének raj-
zát előadni annyi, mint Isten minden csodáinak példányképét 
fölállítani, mint a legszebb erény-virágokat az élet mezején 
fölkeresni, — mint ecsetelni — mennyire emberi gyarlóság-
gal lehet, az isteni bölcseség s mindenhatóság remekmüvét, 
vagy röviden: azon legtökéletesebb teremtményt megismer-
tetni, kit Isten alkotó keze a világnak mntatott. Azért mél-
tán mondá sz. Bernard : ámbár legjobban szeret a sz. Szűz 
dicsőségéről szólani, mégis ekkor fél leginkább elégtelensége 
miatt, s nem volna elég neki egy eleven szén, mint Isaiásnak 
(VI. 6 ) hanem egész tíiztömeg volna szükséges a rozsda, a 
szenny tisztítására, hogy az Istenanyjáról méltókép szólhas-
son. — Non quidem carbo unus, sed ingens globus et igneus 
aíferatur. — Ha igy vélekedék magáról egy sz. férfiú, egy 
mézzelfolyó szónok , kit az egyház az első századok Doctorai 
sorába számitott, s ugyanazok dicsősége polczára emelt, mily 
bátorsága lehet ily tárgyról szólani Isten egy méltatlan szol-
gájának? — kérditek s igazatok van. — Mert képzeljétek ma-
gatoknak a sz. Szüzet, mintsz. János titkos látása könyvében 
(XII. 1.) rajzolja: a nap fényébe, mintegy öltönybe burkolva, 
fején tizenkét csillaggal ékesítve, lábaival a holdat tapodva, 
s ki azon halandó, ki e fényképre szemeit emelni merné? — 
tekintsétek az angyalokat, kik azon percztől fogva, midőn e 
földön megjelent a sz. Szűz, mintegy bámulatra ragadva kér-
dik : „ki ez, ki szerelmesére támaszkodva fel jő a pusztából" ? 
(Énekek Én. VIII, 5.) — quae est ista, quae ascendit de de-
serto deliciis aíluens — s az egész egyház feleli : „ez az ég s 
föld királynéja , ez a Magasságbelinek legkedvesebb leánya, 
ez a malasztteljes, minden asszonyok között megáldott 
Szűz, azon áldott Szűz, ki Megváltónk anyja lett anélkül, 
hogy szűz lenni megszűnt volna, e z a z u j frigynek szekrénye, 
ez a hajnali csillag, mely az igazság napjának fölkeltét hir-
deti, ez az irgalom tengere, ez a bűnösök oltalma, — életünk, 
kelletnünk , reményünk , — vita , dulcedo et spes nostra — 
mondá sz. Ágoston, — közbenjárónk a mennyei közbenjáró^ 



•« 333 « 

nál, mondá sz. Bemard, ez az Isten anyja , hirdetik minden 
szent-atyák, kit tehát csak Isten dicsőíthet méltóságához il-
lőleg ; — de a kit ismerni, dicsőiteni, szeretni tartozik mégis 
minden keresztény, kit hirdetni, oltalmára, anyai kegyére tá-
maszkodni tartozik Isten méltatlan szolgája is mint én. Esedez-
zünk tehát a Szentlélekhez, a minden kegyelem s malaszt 
forrásához, hogy ki a sz. irók nyelvét s tollát vezérelte, s az 
Isten anyjának képét általuk lerajzolta, engem s titeket is ve-
zéreljen ismeretére. E képet a Szentlélek rajza szerént rész-
letesen a következő elmélkedésekben látni fogjátok 

Rövid imával ajánlván magunkat végre a kegyelem-ol-
tárzsámolyánál a sz. Szűz hatalmas oltalmába, s őrző an-
gyalaink pártfogásába ama szép ének zengedezése között. 
„Egek királynéja, Mária segits" ; tehát útra keltünk , s egy 
negyed óra múlva D ö m ö l k r e jutottunk, azon kisded faluba 
melytől a sz. Benedek-rendi apátság nevét kölcsönzé. — 
Quae communicatio luci ad tenebras? — kérdené az elmélő 
utas. Dömölk tős szomszédsága Kis-czellnek, sőt az apátsági 
czim innen ered, s itt az igaz hit megfogyatkozott, Dömölk 
ős apái vallását, egyházát elhagyta, néhány urak kivételével ' 
— E gondolat szaggatá az én keblemet is , midőn a helység 
végén egy szózat, énekünket is zavarva , meghatókig lepett 
meg. Plebánus ur ! plebánus ur ! szavakkal rohan közibénk 
egy magas szálférfiu: „Mi baj édes atyámfia? kérdém meg-
lepetve." „Nemde Nagy-Mária-Czellbe igyekeznek." „Igen." 
,,Elfogadna e hivei közé?'1 „Szivesen" „De én a mezőről fu-
tottam haza, hallván hirét, semmim sincs velem , megvárná-
nak-e, mig némi holmit magamhoz veszek ?" „Itt ugyan nem 
várhatjuk meg, mert csak alig hogy elindultunk , mint látja, 
hanem a legközelebbi nyughelyen, ha eltökéllett szándéka 
van, elérhet," volt végválaszom , s e férfin, kis-czeli lakos, 
Mihályfán s Asszonyfán elhaladván, midőn a Rába part ján 
nyughelyre telepedtünk, már köztünk volt. S én magamban 
hálát rebegtem Istennek, ki a sz. Szűz iránti tiszteletet s 
vonzalmat ily mélyen gyökerezteté bizonyos szivekben. Nem 
hosonlókból állott-e azon evangeliumi ötezernyi sereg, mely 
az ő sz. fia tanításáért mindenét elhagyta, s harmadnapig 
éhen-szomjan követ te?! — Kis-Czellben különben sok más 
helyekről, úgymint : Sümegről, Csák-Rendekről, Kis-Görbő-
ről, Ságról , Pápáról , Noszlopról stb. csatlakoztak hozzánk 
ugyanakkor, midőn a csőszi nők kesergő szavakkal vettek 
bucsut visszatérendők. 

E nap reggelén léptünk Kemenesre, hazánk classikus 
földére, melytől egyik jeles költőnk kölcsönzi nevét, s a mely 
sok ősi jeles családok szülőföldje, hol jelenleg is a vasme-
gyei nemesség szine székel a Kemenesalján félkörben elszórt 
falvakban. — A sebes folyamu Rába hídján átkelvén, Urain, 
Újfalun keresztül, s a sz. Iváni kastély közeiebén (mely je-
lenben mélt. Bezerédy Miklós cz. püspök s septemvir tulaj-
dona) délre Vámos-Családra értünk, midőn a helység köze-
pén haladtunk , kondult meg „Ave Máriá"-ra a harang, hi-
tünk szép gyakorlatát örömmel teljesítők , s az Oltári-szent-

. ség imádása után , híveim nagy részént jó lelkű lakosoknál, 
én nt. H o r v á t h Ferencz plébános urnái találtam kitűnő 
vendégszeretetet. A plebánia-templom, mely sz. Márton p. 
tiszteletére van szentelve, a buzgó lelkipásztor erélye követ-
keztében ujittatik, s egészben csinosittatik kivül-belől. — Vá-
mos-Családon töltött több éveket mint plebánus, a hires egye-

temi tanár, s később veszprémi apát-kanonok, S z a 1 a y Imre, 
ki föntisztelt plebánusban méltó utódot nyert. — Az U r , ki 
gazdag az irgalomban, itt is u j lelki örömöket szerzett; még 
ebédnél ültünk, midőn néhány asszony lép a szobába, s első-
ben lelki-pásztoruknak, azután nekem esdekelnek, hogyabu-
csujárásban részt vehessenek, s engedélyt nyervén, teljes 
volt örömük — ibant gaudentes. — J á n o s f a , C s e r ki-
sebb falvak után — I v á n t , a Széchenyi grófok szép birto-
kát értük délutáni órákban, hol az ipar, a külső kellemmel 
párosítva igen föltűnő. A szépen rendezett sorfák , majorok 
finom juhászattal, gyárok füstölgő kürtőkkel mindenki fi-
gyelmét méltán fölébresztik. Az éj közelgett, midőn II á j - k é-
r e n keresztül a sopronyi országútra jutottunk, s egészen sö-
tét le t t , midőn L ö v ő szépen rendezett hosszú utczáján a 
templom elé ér tünk, s az „Angyali Üdvözlet" s esti imák 
után egy kis emlék-koszorut nyújtottam híveimnek. — „Az 
éj a halál árnyéka, s az álom annak képe — emlékezzünk 
meg tehát lefektiink előtt Urunk szavairól: „mely órában 
nem vélitek, eljő az ember fia"; (sz. Luk. XII. 40 ) ki tudja, ha 
amaz evangeliumi kincs gyüjtőhez mondott szavai is nem 
érnek-e bennünket: „bolond , az éjjel lelkedet megkérik tő-
led, a miket szerzettél pedig, kié lesznek?" vagy világosan 
szólva: emlékezzünk meg a halálról, mely mindnyájunkra 
nézve a bün zsoldja; üdvös a bölcs tanácsa szerént arról meg-
emlékezni : „mert ki utolsó dolgairól megemlékezik, nem vét-
kezik örökké." 

Hiveim ismét a jószivü lakosoknál, én a különös szi-
vességü plébános F r i t z Ferencz tirnál találtunk éji nyug-
helyet. Isten s a sz. Szűz oltalma velünk ! 

Gyarmathíj János, 
somlyó-vásárhelyi plebánus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA,majusban. Az első áldozást a kath. anyaszent-

egyház legnagyobb figyelemmel kiséri. Legfontosabb dolog 
az magában véve is, minthogy általa egyesül a keresztény 
édes Megváltójával; fontos az következéseire nézve is,mint-
hogy az első áldozástól nagyon függ a következő áldozások 
tökéletes volta. Ha az első áldozás rendesen történik, bizton 
remélhetni, hogy az ily lélek megtartja a ragaszkodást az 
Oltárí-szentséghez később is, és a szentségek fölvételét min-
dég szerencséjének tartja. Ki az Oltári-szentségben rejlő nagy 
kincset fölismeri, az a keresztény életet mindég boldognak 
találja. Azért óhajt ja az egyház is, hogy hivei gyakrabban 
egyesüljenek Jézussal, mi csak akkor történhetik, ha a hi-
vek ezen egyesülés méltóságát és hasznát már kezdettől 
ismerik, ha ők első áldozásuknál helyesen el voltak készülve. 
Ezen okból törekednek a főpásztorok is mind zsinati ren-
deletekben, mind körlevelekben az első áldozáshoz való elő-
készítés szükségét hathatósan ajánlani, s azon óhajtásukat 
kifejezni, hogy a tridenti sz. zsinat értelméhez képest, a gyak-
rabbi buzgó és üdvös áldozás méltóképen elősegittessék Az 
Oltári-szentség vétele a sanyargattatásokban a legjobb vi-
gasztalás, az üldöztetésekben a legbiztosabb megnyugvás. 
Igy, a zaklatott irhoni kath. hivek a szentségek gyakori buzgó 
vétele által erősitik szivükben azon tevékeny és megnyug-
tató sz. hitet, mely őket szegénységük mellett gazdag ala-



pitványokra. intézetek állítására s a folyó bajok békességes 
eltűrésére erősiti. Örömmel tapasztalja az ember minden 
kath. országban azon buzgóságot, melyet a hivek az Oltári-
szentség vételében gyakorolnak. A kath. élet bizonyságát a 
szentségek buzgó fölvétele képezi. Ha az emberi élet bajain 
alaposan segiteni óhajtunk, a szentségekhezi járulást ve-
gyük főügyelembe. A megesett ember a szentségek által 
üdvözül. Nincs pedig ezen szentségeknek üdvös hatása, csak 
azokban, kik illően elkészülnek. Az egyház első éveiben a 
catechumenatus jó ideig tartott. A missionariusok minden 
megtért népeknél most is ugyanazon okossági szabályt kö-
vetik, és azt előbb jól betanítják a hit elemeibe, kit az Ur 
asztalához bocsátanak. Csak az ily készület után emlékezik 
vissza a gyermek az első áldozásra, s annak gyümölcsös el-
fogadására csak igy képesittetik. Ezen örömben részesült 
nálunk áldózó-csötörtökön több mint kétszáz első áldozó a 
plebánia-templomban, hol a buzgó ft. plebánus ur kis gyer-
mekeit az Ur asztalához alkalmas intések között vezeté, és 
képekkel megajándékozá. — A Mi-asszonyunkról nevezett 
intézetnek iskolás gyermekei közül negyvenhármán élvezték 
ezen szerencsét az imént nevezett napon. Nt. katechétájuk 
által szorgalmasan előkészítve és jó tanitónéik által támo-
gatva nagy örömmel végezték ajtatosságukat. Gyermeki őszin-
teség, lelki nyugodtság, igénytelen jámborság volt rajtok lát-
ható. A keresztségi fogadást eleven nyíltsággal megujitván, 
égő vágygyal fogadták az Urat , — vajha éltük minden nap-
jaiban ily jámborul járuljanak az Ur asztalához. Ugyanazon 
templomban a reá következő vasárnap a házi növendékek 
közül részesültek néhányan az első áldozók ezen örömében. 
Nt. katechétájuk a keresztségi fogadás megujitása előtt azon 
szerencsére figyelmeztette Őket, mely oly sok embernek nem 
jutott, kik Jézus előtt éltek vagy most nélkülözik az igaz 
hitet, vagy annak kincseivel nem élnek. Figyelmeztette őket 
Jézusnak, leendő vendégüknek szent tökéletességeire, jósá-
gára, szentségére, szeretetére, irgalmára és kegyésségére. Az 
Ur-vételénél pedig ama nagy szeretetre, melylyel Jézus a 
gyermeki ártatlan sziveket keresi és eljegyzi magának. A 
szerény áhítattal és épületes pontossággal vezetett ének, 
valamint a buzgó hiveknek részvéte emelte az ajtatosság ere-
jét. Boldogok azon gyermekek, kik első áldozásukhoz hasonló 
készülettel járulnak. Ha ezen hit ily módon folyton ápoltatik 
bennük, egész életükben örömmel fognak a szentségekhez 
járni. A mi a papban az első sz. mise, az a gyermekben az 
első sz. áldozás. Az elsőtől sok függ. Az első hibát ritkán s 
nehezen lehet kijavítani, az első jó készület könnyen vezet a 
további jó gyakorlatra. —• Szintén nagy épülésére van a 
jámbor hiveknek a majushavi sz. ajtatosság, mely a Mi-
asszonyunkról nevezett zárda templomában naponként tar-
tatik. A vasárnapi szent beszédek szorgalmasan és figye-
lemmel hallgattatnak a boldogságos sz. Szűz tisztelői által. 
A buzgó szerénységgel és szabatos hangmértékkel vezetett 
ének sokaknak áhitatát emeli, s a boldogságos sz. Szűznek 
tisztelete mindinkább erősödik ezen ajtatosság által. — A t. 
jezsuita-atyák gymnasiumában nt. S z i g e t h Ferdinand 
atya vezetése alatt álló osztály növendékei a szűz Mária 
tiszteletére alkalmas academiát tartottak a mult holnap 28-
kán mintegy előzményül a májusi sz. örömökre. Figyelem-
mel kisértük a jól választott tárgyat, Coriolan törtenetét 

Livius szerént, mely esemény a boldogságos sz. Szűz pár t -
fogására alkalmasan átvitetve, s a sz. Nagy-Gergely pápa 
alatti dögvésztőli megszabadításra alkalmazva, a jó szűz 
Anya hatalmát és jóságát meghatólag állitá elé, s egyszers-
mind a föladott gyakorlatokban szép bizonyságot szolgált 
arról, hogy az ifjak a latin nyelven a szó-változtatás szerénti 
nyelvékességben jeles előmenetelt tet tek; a szabatos, feszte-
len, ügyes viselet az ifjak részéről ép oly kielégito volt, mint 
a boldogságos Szűz szépen befoglalt képe és a jól elénekelt 
„Regina coeli" épülésünkre szolgált. Isten és a sz. Szűz le-
gyen ezen intézetekkel és papnevelő házunkkal, hol most 
növendékeink szintén a Boldogasszony majushavi tisztelete 
örömeit élvezik. Hajóson a boldogságos Szűz tiszteletére a 
mult vasárnapon, úgymint május 17-kén tartatván a sz. ajta-
tosságok,sok hivek gyülekeztek Félegyházáról, Kecskemétről, 
Dorozsmáról, Szabadkáról, Keczelről, Jankováczról és más 
helyekről. A bevett módon három sz. beszéd tar ta tot t , há-
rom nap tiz lelki-atya működött. Áldozó háromezren fölül 
volt. Szivemelő vala a hivek buzgósága. Miért is áldassék 
az Isten és dicsértessék a boldogságos szűz Mária ! 

VÁCZ, május 17-én. A kérlelhetlen halál kedves egy-
ház megyénk tiszteletreméltó férfiainak sorából egyre sze-
degeti áldozatait. Még egyre sajog szivünk az érzékeny vesz-
teség öntudatában, mely köztiszteletben állott derék nagy-
prépostunknak hirtelen történt kimúlta által nem csak a főt. 
váczi szék es-egyházt ft. káptalant, hanem általaban messze 
kiterjedő megyénket, s közvetve magát az egész egyházat 
fájdalmasan erintet te: s már is jelen sorainkkal u j gyásze-
setnek kénytelenittetünk bánatos hirnökei lenni. A Minden-
hatónak ugyanis tetszett főt. L e x a Xavér Ferencz, széke-
segyházi kanonok urat, hosszas, de mindég egyházi férfiúhoz 
illő szelid béketűrés- s az Isten szent akaratjában való gyer-
meki megnyugvással súlyos betegségéből, a haldoklók szent-
ségeinek áhitatos fölvétele után, életének 76-ik, áldozársá-
gának 53-ik évében, tegnap éjeli 1/.l 12 órakor magához szó-
lítani. A boldogultnak hült tetemei holnap délután 4. órakor, 
püspök ő méltóságának főpapi ténykedése mellett, tétetnek 
le a székesegyházi sirboltban az örök nyugalomra ! Nemcsak 
a főt., váczi káptalan, melynek kebelében a kiszenvedett 
nyolez esztendőt töltött el; de különösen tisztes rokonai, kik-
nek sorsa fölött egész életén át különös gonddal s szere-
tettel virrasztott; úgyszintén a tápió-györgyei plébániának 
buzgó hivei, kiknek az urban elhunyt kanonok ur 35 éven 
át, nemcsak buzgó lelkipásztoruk, de anyagi szükségeikben 
is valódi istápjuk, sőt még testi betegségeikben, kivált a gyá-
szos emlékű legutóbbi epemirigy alkalmával, önkészitette, 
ügyesen alkalmazott gyógyszereivel közbizodalomban álló 
orvosuk is volt, méltán bánkódnak a kialudt hasznos élet 
fölött, mely a keresztény és rokonszeretotnek kegyeletes há-
lája s ezer áldása közt lobogott el e földön. Makáry. 

PA VIA , apr. 15-én. Tommaseo Miklós forradalmár, a 
velenczei köztársaságnak 1848-ban küldöttje s ügynöke Pa-
risban néhány vonásokat közlött a francziák császárjáról, me-
lyek ma is igen érdekesek, s miután a romai fejedelemség-
ben oly szerepet játszik, érdemes ezeket komoly figyelemre 
venni. Igy irt Maninhoz Tommaseo : „Egy Bonaparte két-
ségkívül Francziaország kormányára van hivatva, hogy föl-
oszlassa a túlságos központosítást, hogy a fejedelemség visz-
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szaállitásával növelje a pápai tekintélyt, s javitsa ki Campo-
Formiot. Ezen szavaim első pontját helyeselte, a másodikat 
szükségesnek mondta, a harmadikra hallgatott. Mondám 
neki, jobb volna a pápát Francziaország valamely déli váro-
sába hozni. 0 mondá : szeretném, óhajtanám, de hogy a feje-
delemséget tőle elvegyük , erre európai háború szükséges." 
Ezen okmány 1860-ban Parisban kinyomatott, s „Documents 
et pièces laissées par Manin" czimü könyvben olvasható. 
(T. II. p. 63.) Mindazonáltal, habár Tommaseovali beszélge-
tésben nem kedvezően nyilatkozott a pápai fejedelemségről, 
1848-ki dec. 10-én Canino herczeg ellen a l' Universben igy 
nyilatkozott: „A pápai fejedelemség bensőleg van össze-
kötve a religio fényével s Italia szabadságával ' ' Tommaseo 
e nyilatkozatról dec. 15-én igy irt Maninhez : „Ez mutatja, 
mi fog Romával történni. E nyilatkozatot Bonaparte Lajos-
nak Thiers tanácsolta." (I. li. p. 57.) Ezen Tommaseo Cenni 
Henrikhez ma igy szól a császárról : „Ezen ember nagybáty-
jának rémületes nevével egy szenvedélyesen kicsapongó 
nemzeten uralkodik, midőn a legnagyobb tekintélyű újságok, 
melyek nagy hatalommal birnak, s a legnevezetesebb embe-
rek ellene vannak; ezen ember tud ellenségeiben maga iránt 
bizalmat, barátjaiban levertséget teremteni, hogy mindket-
tőből hasznot húzzon ; ő barátságot s ellenségeskedést piru 
lás nélkül egyesit, s a mélység fölött függve , hallgatásához 
köti Európát, hallgatásával szól, parancsol többet, semmint 
szavával ; vezérli a diploiuatiát, viszi a politiát, a szabadsá-
got saját szekeréhez köti, rendnek nevez, mit más zsarnok-
ságnak mond; a háborúhoz az Összeesküvést segédül veszi, 
izgatja a nép szenvedélyeit, s csendesen vezeti, kigyújtja a 
forradalmat, középúton megállítja, s van inkább saját irálya, 
semmint jogara. Valóban, ha az olaszok nem dicsekednek ma 
az ő barátságával, mondhatni, hogy ő se dicsekszik az ola-
szok háladatosságával, én hiszem, hogy ő, habár oly kész az 
eszközök változtatására, nem változtatandja eszméjét Italia-
ról s kész Velenczét is fölszabadítani, de nem lesz kész soha 
Italiát egységesíteni." Tommaseo 1848-ban képezett véle-
ményét mais főntartja a császárról, az események pedig na 
ponta bizonyságot tesznek véleménye helyességéről Tomma-
seo irta 1848-ban: „Mikor az olaszoknak nem lesz Piusuk, 
csak akkor fogják tudni , ki volt Pins," s a romaiakról 
mondá : „ti a szegletkövet kiemeltétek, vigyázzatok, ne-hogy 
fejeitekre és fiaitok fejére visszaessék. Mily büszke volna 
Velencze, ha lakást adhatna Piusnak ! E napot , boldog 
napjainak legdicsőbbjét sz. Márk zászlajára irná. Mily bol-
dog lenne, lia III . Sándor s VII. Pius nevéhez IX. Pius 
nevét tehetné ! Ezen szerencse más nemzetnek fogadatni . En 
pedig félek, nehogy az olasz nemzet érzelmeiről valaki 
balvéleményben legyen, azért tolmácsa akarok lenni mil-
liom és milliom olasz polgárnak, miszerént Pius távozá-
sát Olaszországból nemzeti gyalázatnak tekintenék, s e 
miatt lelkismereti furdalásokat szenvednének. Piusnak nincs 
szüksége, hogy sajnálkozzunk fölötte, sem pedig, hogy biz-
tassuk: mondhatom, hogy az olasz nemzet legnagyobb 
része követni fogja őt bármily számkivetésbe , a hol 
Pius lesz, ott lesz az olasz nemzetnek szive is. Francziaor-
szág különösen arra van hivatva, hogy vigasztalást nyújtson 
e szivnek. Piusnak szívfájdalmai áldást hoznak azokra is, a 
kik ezen fájdalmaknak okai voltak." Jó, ha ily férfiak, mint 

Tommaseo, kit a forradalmárok nem gyanúsíthatnak, hogy 
minden nap másként vélekedik, sőt pirulhatnak előtte, mivel 
a mint beszélt, a mint irt, a szerént cselekedett ; pénzért, hi-
vatalért elveit el nein adta. Cenni Henrikhez irt, s Luccá-
ban nyomtatott levele nagy csapás gyanánt esett a most 
uralkodó pártra. Higgadt politikai irálylyalszól, hogv a kor-
mány azon jó elemeket is elrontotta , melyek minden egyes 
tartományban voltak, s kérdi, fölingerelte e Macchiavelli a 
papságot, tömlöczözte volna-e a püspököket, szét szórta vol-
na-e a szerzeteseket, kik oly hatalmat képviselnek ? Ellensé-
geskedett volna-e a pápával, behozta volna-e, s állami se-
gélylyel előmozdította volna-e az eretnekeket ? Az olasz kor-
mánynak szükségképen meg kell bukni, mivel minden fön-
tartó elemet lerombolt, ez uton oly messze ment, hogy vissza 
menni nem lehet, sem Romát, sem a papságot többé ki nem 
engeszteli, az ő vállalata csak Romának dicsőségeit fogja ne-
velni. — Ily vallomásokat a jelen és jövő események megér-
tésére jó följegyezni. Győzelmeink jóslatai már ellenségeink 
soraiból hangzanak. 

MADRID, april 20-án. Törvényszékünk előtt folyó 
hónap 23-án tárgyaltatott Alhama, Mata moros, s Trigo ügye, 
mely az angol és porosz protestánsok által oly nevezetes 
lett. Sok angol kalandor volt jelen a tárgyaláson. Alhama és 
Matamoros ügyvéde tiszteletlen kifejezései miatt rendre uta-
síttatott. Az ügyvédek után Matamoros kívánt szólni, az el-
nök megengedte. Beszédjében semmi uj érvet elő nem ho-
zott, sot azt is, mit az ügyvéd ügyessége jól kiélesitett, el-
tompította, s igy az ügyvéd fogásait csak földeritette. Továbbá 
nagy megvetést tanúsított szülőinek héber vallása iránt, 
melyet néhány angol guinaért eladott. A hallgatóság nagy 
boszankodást mutatott, midőn Matamoros a héber vallást 
gúnyolta. A tárgyalás után az angol kalandorok kezet szo-
rítottak Matamorossal, de a spanyolok megvetőleg néztek a 
nyomorultra, ki pénzért hagyta el a héber, s fölvette az an-
glicán vallást ; bujtogatott Spanyolországban, hogy mint val-
lásos vértanú az angol és porosz protestánsok pénzén munka 
nélkül élhessen, l i a a londoni bibliatársulat kevesebbre szabná 
az évi jutalékot ezeknél, buzgalmuk heve is csillapodnék. 
Az ,El Pensamiento' mondja, hogy a csendőrség még 1860-ik 
év oct. 5-én tette az első fölfedezést, hogy Alhama és Mata-
moros angol bibliákat, ezek mellett más értekezletkéket, 
melyek a kath. religiot gúnyolják, s még más socialisticus 
és forradalmi iratokat is terjesztett; például: „Egyetemes 
democraticus köztársaság" „A nép evangeliuma" „A demo-
craticus elveknek elemei, a népnek ajánlva." Már az angol 
bibliák szatócsos kihordása is oszágos törvény által szigo-
rúan tiltatik, mivel mindenik spanyol büszke reá, hogy nem-
zete tisztán katholikus ; de ezek a bibliák terjesztését csak 
ürügyül használták, hogy a forradalmi iratokat terjeszszék. 
E szerént nem vallásterjesztők, hanem forradalmi izgatók, 
kik fizetést húztak a londoni bibliatársulattól, de a társula-
tot is megcsalták, mivel a conspiratio javára dolgoztak. Ok 
a bibliatársulatnak és a conspirationak ügynökei voltak 
egyszerre. A londoni bibliatársulatok sokszor gyalázatot 
vallottak az ő házalóikkal, kiket más országokba küldtek ; e 
hárommal se arattak mást mint gyalázatot, s csak saját 
hírüket nevüket szenynyezik, midőn ily madarakra pazarol-
ják pénzüket s pártfogásukat. Alhama József, a spanyol au-
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glicánoknak főpapja, 1847-benjan. 26-án mint részes az Or-
tiz Jánoson elkövetett gyilkosságban, és Miklós tesvére el-
len elkövetett erőszakoskodásokért a cadixi törvényszék 
által négy évi nehéz vassal súlyosított tömlöezre ítéltetett. 
Most Alhama Granadában, Matamoros Barcellonában elfo-
gatott, kérdeztetvén milyen vallású? válaszul adá: én ke-
resztény vagyok. Mily vallású keresztény, katholikus, pro-
testáns ? stb. Ismét válaszul adá : én keresztény vagyok, a 
ki a bibliát életszabályul tekintem. Szép hitterjesztő, a ki 
vallását eltagadja. Gondolná az ember, hogy anglicán val-
lású, miután a londoni bibliatársulat által fizettetik, s ime ő, 
készebb magát hébernek, mormonnak, irvinginek mondani, 
mivel ezek is a bibliát életszabályul vallják, semmint angli-
cannak. — Trigo Mihály Alhamának titoknoka volt. Mata -
morosnak lefoglalt irataiból kitűnik, hogy Granada, Malaga, 
Cadix városokban 15 éves házalás, bujtogatás után csak 80 
hivet szedett öszsze, de ezek is nagyobbrészt bevándorolt 
angolok, americaiak ügynökei, kiknek a vallás ép oly kevés 
jelentőségű ügy, mint Alhamánák. Alhama és Frigó ismert 
és bevallott democraták, mind hárman pedig ismert socia-
listák. Ok protestánsok, hogy munka nélkül élhessenek, ná-
luk a religio kereset, és üzleti czikk. Mind hárman a töm-
löczben vannak, könyv, irás, társalgás, látogattatás megen-
gedtetik nekik. Matamorosnak sürü levelezései vannak, ki-
vált angolokkal, és a belga kőmives páholyokkal. Legköze-
lebb életleirásuk is közzé fog tétetni, mely épületes adatok-
kal lesz tele. 

IRODALOM. 
„KERESZTÉNY VEZÉRCZIKKEK." N o g á 11 János. Pes-

t e n , 1863. Nyomatott az ,Első magyar egyesületi könyv-
nyomdában'. (Az „Épületes könyvtár" 2-dik könyve.) Kis 
8-r. 300 lap. Ara, fűzve : 1 frt. a. é. 

Engedje meg a t. szerkesztőség, hogy az „Épületes 
könyvtár"-nak valamint az első , ugy ezt a második kötetét 
is magam mutathassam be a t. olvasó-közönségnek, hogy 
megismertessem röviden foglalatját — különös tekintettel a 
gyakorlati használatra magán elmélkedés vagy az egyházi 
szent beszédek érdemében. — A z egész könyv minden egyes 
czikkeivel összesen véve kiszámított rendszert képez, s a ker. 
hit- s erkölcstan apologiája akar lenni. Egyházi beszédekre 
az egyes tárgyak ily formán lennének fölhasználhatók. 

I. czikk. H á r o m v e z é r e s z m e : ! ) az erény tiszte-
lete , 2) a halhatatlanság gondolatja, 3) Isten szeretete. 
(2—27 1.) Krisztus urunk mennybemenetele vagy Minden-
szentek napján, nem különben uj-évre vagy Sylvester-esté-
lyi ájtatosságra. 

II. czikk. J é z u s s z i v e : tekintettel 1) jellembeli eré-
nyeire; 2) élettervére; 3) lélekerejére. Következések tekin-
tettel 1) az ő méltóságára; 2) az ő országára (28—46 1.) Jé-
zus nevenapjára vagy Jézus szive ünnepére. Az értekezés 
második része oly alkalmakra volna fölhasználható, mikor az 
egyház fogalmát és dicsőségét szándék tárgyalni. 

III. czikk. H i t é l e t : jelentősége; tekintettel ko-
runkra; a hitélet 1) szükséges, 2) áldásos voltának érdemé-

ben. (47—57 1.) Uj-évre vagy Sylvester-estélyi ájtatosságra,, 
nemkülönben oly alkalmakra, mikor a „sensus coelestis"-rői 
vagy a hit szükségéről szándék beszélni. 

IV. czikk. A z e m b e r t ö r t é n e l m e : l ) a jelenben 
2) a jövendőben, az ember mivoltának pogány vagy keresz-
tény fogalmához képest. (58 — 77 1) Advent első vagy máso-
dik, vagy harmadik vasárnapján, s mindazon alkalmakra, mi-
dőn „de fine et destinatione hominis" van szó. 

V. czikk. A h o n t ö r t é n e l m e : tekintettel a hon-
szerelem 1) titkára, 2) fájdalmára, 3) reményére. (78 — 95 1.) 
Szent István vagy szent László ünnepére, vagy egyéb nem-
zeti ünnepélyek alkalmára (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 29-én. 0 emtja a bibornok herczeg-primás 

f. hó 22-én érkezett meg apostoli kőrútjában Nagy-Szom-
batba , hol mint mindenütt, a fiúi ragaszkodás és osztatlan 
tisztelet kitűnő jelei közt fogadtatott. 

— R a n o l d e r János , veszprémi püspök ő nmlga 
kenetteljes főpásztori szózatot bocsátott a megyebeli pap-
sághoz és hivekhez a Veszprémben alakult Oltár-egylet 
ügyének buzgó fölkarolására. Az antikath. sajtót sújtó em-
lékezetes körlevélnek méltó társa ezen a kétélű fegyver 
gyanánt mélyen ható fölszó]itás. Az ügy megérdemli e gyö-
nyörű főpásztori nyilatkozatot ; a nyilatkozat méltó , hogy 
az a szivekbe vésettessék. 

— S i m o r János győri püspök ő mlga terjedelmes, 
okadatolt körlevelet bocsátott alárendelt clerusához: „De 
conferentiis pastoralibus in hac quoque Dioecesi habendis." 
A papi tudományosság érdekében örvendetes intézmény. 
Mindkét körlevélre még visszatérendünk. 

— Victor Emmanuel egész biztossággal Ígérgeti, hogy 
még ez évben megtartja bevonulását Romába, és már kisze-
meltetnek az ezredek , melyek disz-seregét fogják ott ké-
pezni. Hírlik, hogy ő fölsége ezen remény és a franczia biz-
tatások következtében tulcsapongólag jókedvű. Ennek for-
rása nehezen apadhat ki oly kebelben, mely a nápolyi 
mészárlások alkalmával képes Rosinandájával házassági 
frigyre lépni. 

— A szentföldi osztrák zarándokok írják, hogy Caifába 
érkezve egy olasz szálloda-félét kerestek föl , de melyet már 
másnap kénytelenek voltak a nagy drágaság miatt elhagyni, 
és igy ismét a carmelitáknál kerestek menedéket. Mily jól 
esik ily helyeken a szerzetesek szívessége, kiált föl a leve-
lező, és mégis mennyire rágalmaztatnak, gyaláztatnak a zár-
dák, pedig mit tenne ezek nélkül különösen Palestinában a 
zarándok szintúgy mint a hitetlen tourista? Azért a prote-
stánsok, zsidók is náluk keresnek szállást, kik azután nem 
egyszer guny- és rágalommal hálálják meg a vendégsze-
retetet. 

M e g j e l e n t : „A kereszténység bölcsészeti tanulmá-
nyozása." Irta N i c o l a s Ágost. Forditotta M a j e r Károly. 
Harmadik kötet, III. füzet. Ara 1 frt 30 kr. — A jelen mű-
nek harmadik kötete ezen füzettel be van fejezve. A t. for-
dító ur az egyház és hit ügye iránti lelkesültségében még 
további áldozatra is kész, hogy a műnek IV-ik kötete is meg-
jelenjék hazai nyelvünkön. Á mily dicsérendő ezen, anyagi 
áldozattal is járó fáradalom, ép oly megfoghatatlan, hogy ily 
munka nagyobb pártolásnak nem örvend. Mi lehet még szük-
séges ily munka ajánlatára, vagy mi lehet korszerűbb ? 

Âz előfizetés minél előbbi megújítására a t. ol-
vasókat kérve figyelmezteti a Szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten, 1863. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pc 
ten a h'o^ma Vp'.ul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 3-án. 48. I. Félév. 1863. 

TARTALOM: Havi szemle. I. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Ki hitte, ki várta, ki sejtette volna, hogy a pé-
tervári államtitkár hivatalos társalgásaiban, april 11/26 

kelt s maj. l-jén Bécsben, Parisban, Londonban kéz-
besített sürgönyeiben XII. Kelemen, XIV. Benedek, 
VII. Pius , XII. Leo pápák körleveleit fogjuk ol-
vasni? Valljon a pünkösdi ünnepekre a Szentlélek 
nyujtotta-e nekünk a vigasztalást, hogy a szakadár 
kormánynak sürgönyei a pápák körleveleiből készít-
tessenek ? „Innotuit nobis longe lateque progredi, at-
que in dies invalescere nonnullas societates, coetus, 
conventus, collectiones, aggregationes, seu conventi-
cula, — societates tamquam regnorum securitati ad-
versantes"; igy szólt XII. Kelemen. *) „Nonnullas 
societates late diffusas, atque in dies invalescentes 
perpetuo damnavit, (Sacra Sedes) tertia causa, quod 
sit contra religionis et reipublicae statum"; igy XIV. 
Benedek. 2) „Quod ut facilius assequerentur, eorum 
plerique occultos coetus clandestinasque sectas coe-
gerunt, — contra religionem et contra civilem socie-
tatem. Ea societas docet, integrum esse, seditionibus 
excitatis reges ceterosque imperantes, quos per sum-
mám injuriam tyrannos passim apellare audet, sua 
potestate exspoliare"; igy VII. Pius. 3) „Perduellio-
nis faces in Europa a sectis clandestinis per consecta-
neos suos inflammatae et elatae sunt. Q.uae impiarum 
formido sicarum, quas in (adversariorum suorum) 
corporibus defigunt, quos ad mortem designarunt? 
Inde etiam existunt acerbissimae calamitates. — Nec 
putandum omnia haec mala clandestinis his sectis 
perperam et per calumniam adscribi, quae ad legiti-
mos principatus labefactandos et Ecclesiam fundi-
tus delendam spectant, ab iis proficisci; igy XII. 

Leo. Egy századnak vérontásai után a muszka állam-
titkár a pápák Ítéleteit hivatalos vallomással igazolja,az 
európai udvarokat az egyetemes conspiratióra, mint 
közös s minden országon elterjedt ellenségre figyel-
mezteti: „A baj , mely Lengyelországra nehezedik, 
nem elszigetelt tény. Ebben egész Europa szenved. 
A forradalmi törekvések, korszakunknak ostorai 
Lengyelországra egyesültek, hogyinnen, hol legtöbb 
a gyuanyag, az egész száraz földet lángba boritsák. 
A francziák császárja föl fogja ismerni, miszerént a 
világforradalom ezen elemeivel, melyek egész Euró-
pában elöntvék, egyes kormány sikeresen nem küzd-
het. Nem kívánhatják tőlünk, hogy ily tüzet, mely-
nek anyaga külföldről szakadatlanul ide folyik, mi 
magunk oltsuk el." 2) Tehát a szent-szék legyen elég 
erős a világ forradalomnak Europa minden államain 
elöntött elemei ellen, miután ez ellen Muszkaország 
magát tehetetlennek ismeri és vallja? „Siquidem tam 
longo a multorum principum potentia intervallo di-
stamus," mondta magáról VII. Pius. 3) Tehát a pápai 
fejedelemség szűnjék meg, mivel tekintélyét az egye-
temes tűztől meg nem óvhatja, midőn Muszkaország, 
mely I. Napoléon 300,000 seregét Berezsina vidékein 
megsemmisítette s Parisba győztesen bevonult, azt 
tenni nem képes? A szent-széknek adott külsegély 
legyen az európai államlétnek sértése, anomaliája, 
midőn e segélyt Muszkaország keresi? Anomalia 
volt, hogy a hatalmasságok a szent-szék intéseire 
nem hallgatva, a forradalmi törekvéseket annyira 
terjedni, s szervezetbe menni engedték. „Utinam po-

1) „In eminenti" IV. Kai. Maj. 1738. 
„Providas Rom. Pont." XV. Kai. April 1751. 

3) „Ecclesiam a Jesu Christo." Id. Sept. 1821. 

J) „Quo graviora." III. Id. Mart. 1826. —(Roskovány, 
Monumenta. T. II. p. 240—254.) 

2) „Le mal dont souffre actuellement le royaume 
n'est pas un fait isolé. L 'Europe entière en est affectée. Les 
tendances révolutionnaires, fléau de notre époque, se con-
centrent aujourd'ui dans ce pays. — Il reconnaîtra certain-
ement qu'avec les éléments de révolution cosmopolite répan-
dus dans presque tous les pays , — le soin de ramener le 
calme et la paix ne saurait reposer sur les efforts d'un seul 
gouvernement." (Monde 123. sz. 6. maj. 1863.) 

3) Allocutio 4. Sept. 1815. — Roskovány, Monuç 
T. III . p. 683. 

4 3 
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testate sua usi fuissent ad sectas pestiferas convel-
lendas, quarum pestifera eonsilia iis a Sede Aposto-
lica fuerunt patefacta, jam ab eo tempore rem plane 
confecissent. At sive sectariorum fraude, sive impru-
dentibus nonnullorum suasionibus causam hanc ne-
gligendam, vel saltern levissime tractandam judica-
verunt," x) igy panaszkodott a szent-szék, igy panasz-
kodik Napiernek a muszka államtitkár is. 2) A kül-
földről folyó gyuanyag sokaságáról beszél az állam-
titkár, s mentegeti saját erőtlenségét ; Italiában több 
a gyuanyag, Mazzini olasz, kihez a ,Kolokol' 
szerkesztője csak később szegődött, a carbonarik ola-
szok, a muszka kormány ellen nem conspirált egy 
szomszéd királynak minisztere, miként Cavour a sz.-
szék ellen, 3) GortschakofF febr. 8-án szövetséget kö-
tött a berlini udvarral a tüz eloltására, Austria saját 
határait máig őrzi, hogy a gyuanyag Varsó 1'elé ne 
folyjék; de a szent-szék ellen Victor Garibaldit kül-
dötte, a hajókat e czélra maga vásárolta, Plombièrs-
ben, Chambéryben a szent-szék ellen szabadságot ka-
pott, Bolognába saját ezredeit csempészte, Ancona el-
len saját hadait vezette, s a mi történt, az a kormány 
tizenkét éves politikájának eredményeül hivatalosan 
bevallatott;4) Muszkaország ellen nincs koronás for-
radalom , miként a szent-szék ellen Turinban, hol a 
kormány s a képviselők háza magát forradalomnak 
vallja; a romai népet, mivel a kihívásokra minded-
dig föl nem lázadt, szirupvérünek, mivel Brutus 
gyilkát nem forgatja, az ősök korcsának nyilatkoz-
tatja, s mig Romát nem birja, addig a forradalmat 
egész Európában szitni lógja: mégis a szent-széknek 
adott külsegély törvénytelen ; a GortschakofFnak 
adott és még adandó külsegély törvényes s nemzet-
közi kötelesség legyen ! Pius hagyassék a forrada-
lom prédájára, GortschakofFsegélyére pedig London-
ból, Parisból hadak siessenek! Panaszolkodik Gort-
schakofF, hogy a forradalmi párt a czárnak minden 
reformjait meghiusitja; s a szent-szék vádoltassék, 
mivel a reformokat bölcs lassúsággal létesiti? Pius 
kegyetlenségeket nem tett, az emberi érzelem gúny-
jával erőszakot el nem követett, Siberiát nem népesi-

Xíl . Leo i. h. — 2) Journal de Bruxelles 125. sz. 5. 
maj. 1863. 

3) „Ferrari mondta, hogy én conspirator vagyok ; kö-
szönöm és kijelentem, hogy én 12 éven át mindég conspirál-
tam." Cavour 1861. mart. 27. — Atti nff. della cam. nr. 43. 
p. 155. col. 1. 

") ,.11 ministero si restringe a notare, che questi merno-
randi casi fúrono consequenza della politica proseguita per 
dodici anni." Cavour 1860 oct. 2. Atti uff. della Cam. nr. 
138. p. 539. 

tette, az olasz nemzetnek nyelvét, religioját s minden 
nemzeti intézeteit, dicsőségeit nem irtotta; mégis 
GortschakofF, mikor Pius szükségben van, a világ-
forradalomról nem szól, Pius mellett szót nem emel, sőt 
Pius kifosztóival Turinban kezet szőrit, a rablott jó-
szágot birtoknak ismeri, csak most, midőn a vész 
nyakára ömlik, keresi a külhatalmak közremunkálá-
sát, s bajainak okai a külhatalmak, kivált London! 
Késő panasz! — késő denuntiatiója a conspiratiónak! 
Segélyt kér érdekből. A szent-szék száz év előtt nem 
kért segélyt, de hogy a fejedelmek a közveszély el-
len óvják magukat, s a szent-székkel az emelkedő 
közcsapás ellen együtt működjenek, kötelességeikre 
figyelmeztette: „Nos pro Apostolicae solicitudinis 
officio praesentibus nostris litteris catholicorum prin-
cipum, omniumque saecularium potestatum opem ex 
auxilio invocamus, et enixo studio requirimus" 1). 
GortschakofF figyelmeztetése önérdek, s a szent-szék-
nek szava nemes indok, nemes tett. Nekünk a Szent-
lélek nagy vigaszt nyú j t , ha a diplomatiának szava 
komoly volna. 

Ne csalódjunk a szavakon; a muszka diploma-
tiának ügyessége ismert dolog. A szavak értelmének 
elvesztése közös baj. Különös az a lengyel forradalom, 
mely a kozákok szuronyait, a kiszegezett ágyúk go-
lyózáporait a templom ajtai , a piaczok feszületei, az 
utczák Szüz-anya-képei előtt térdre omolva, imád-
kozva, szent éneket zengedezve fogadja, a nélkül, hogy 
a szuronyt kővel viszonozza; különös az istenes for-
radalom, mivel a forradalmi csoportról csak istenká-
romlásokat, fertelmes szólamokat szoktunk hallani.— 
Különös az a lengyel forradalom, mely békés, istenes 
viseletével a holtak fekete árnyaitól üldözött Gor-
tschakofF tábornokot Varsóban kifárasztotta, s Za-
moyski András előtt e szavakra fakasztotta: „de fog-
jatok már fegyvert , s verekedjünk." „Nekünk nincs 
fegyverünk, kezünkben imakönyvet s olvasót hordo-
zunk." „Adok fegyvert, verekedjetek." „Nem, — mi 
legyilkoltathatunk, de legyőzetni nem akarunk." A 
forradalom legelőször is a fegyvertárokra szokott ro-
hanni. — Különös az a forradalom , mely sértett jo-
got kiált, hitet, vallásgyakorlatot, templomot védel-
mez, az ütközet előtt gyónik, áldozik, a tűzbe, a halálba 
,Jézus Maria' nevével iramlik; különös forradalom, 

XIV. Benedek „Providas." — „Mais dans 1' éxécu-
tion de cette pensée 1' empereur a rencontré des obstacles 
qui résident principalement dans les excitations du parti du 
désordre. — Ses menées n'ont pas permis de mettre en éxé-
cution les nouvelles institutions." Igy GortschakofF. (Monde 
123. sz. 6. maj ) 
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melynek ügyét a kath. világ tiszteli, győzelmét nem a 
vérontásban, hanem a jog terén nyilt vágyaival kiséri, 
melynek oltalmára a legitim fejedelmek a muszka 
czár nemes érzelmeihez folyamodnak. Az egyház, a 
kath. hi t , a pápák gyűlölete minden forradalomnak 
eleme és lelke. Ha tehát forradalom a lengyel izga-
lom, mindenki előtt rej té ly, s ily forradalom a vilá-
gon soha nem volt. Egyetemes forradalom volt, mi-
kor a muszka udvar Diderot, Condorcet s Voltaire-1 
szövetkezett, mikor II. Fridrikkel Lengyelország el-
osztásán tervezett, mikor Stanislaw s Poniatowski 
alatt Varsóban a belzavarokat szította, a javításokat 
akadályozta, s barátság ürügye alatt a tartományo-
kat sorban adnectálta, a bécsi udvart a részességre 
háboru-fenyegetésekkel szorította, az adnectált tar-
tományokban a görög szertartású katholiku?okat 
azonnal hithagyásra erőszakolta, — nem is szólva az 
utolsó tényekről. Mily késő kiált Gortschakoff,hogy 
tüz van, miután hivatalszobájából annyi gyújtás tör-
tént másnak a házán. Egyetemes forradalom volt az 
orosz nemesség fiait Voltaire tanaiban neveltetni, a 
szent-szék elleni gyűlöletben elsőnek lenni, állandó-
nak maradni, Mazzini s Garibaldi tetteit Italiában he-
lyeselni, a szent-szék halálos ellenségeivel hivatalos 
viszonyba lépni, az egyetemes forradalom dicséreteit 
a hivatalos lapokban otthon terjeszteni. Mily nagy-
nak ismerte a conspiratio Gortschakofí'nak elismerő 
sürgönyeit,a követek naplója Turinban regéli. Másutt 
van az egyetemes forradalom, másutt dúl 90 év óta; 
ott, hol a kath. hitet üldözik, hol a püspököknek a ro-
mai székkeli levelezését számkivetéssel büntetik; s a 
ki a gyunyanyagot egy hivatalos elismeréssel Romára 
önti, az, midőn eláva ellene ömlik, nem panaszolkod-
hatik. A mit Italiáben helyeselünk, nehéz a küzdés, 
ha ugyanaz fordul ellenünk. Mit értett tehát Gortscha-
koff a világ-lorradalom alatt? A jognak tiszteletét? 
A kath. hitnek szabad gyakorlatát? A kath. hitnek 
jogát és létét? S ennek kiirtására hivta segélyül a 
hatalmakat? Miután 90 év alatt mindent tett Varsó-
ban, mit a forradalom tett Francziaországban, s most 
tesz Italiában; miután a turini kormánynyal, mely 
csak az egyetemes conspiratio kegyelmén él , szövet-
ségben van, ugy látszik, hogy a muszka diplomatá-
nak szótárában, miként Persignynél, a forradalom 
épen a forradalomnak ellentétét, a jogot , és a kath. 
hitet jelenti. 

Pünköstnek, az egyház első megjelenésének em-
lékünnepén a századok szenvedéseinek kedvesalakjait 
vigasztalásul fölhívjuk e jelen szorongattatásban. A ro-
mai kérdés nyugszik, féljünk a borzalmas ébredéstől. 

Nyugszik a kérdés, nem nyugosznak a szent-szék el-
lenségei. Victor király, boldog házas, florenzi utján 
Siennában Romának elfoglalására a népnek uj foga-
dásokat tett. „Hútelennek tekinteném magamat nem-
zetemhez, ha Italia sorsát bevégezettlenül hagynám. 
Még csak két hónap." ' ) Zaklatja Mazzini, mozog hát a 
király. „Az erőből kifogyott jelennek sírján emelke-
dik a mi jövőnk", igy ir Mazzini. „A monarchia el-
lentáll. Annál jobb. Irtó háborút kezd? Megkapja. 
Megsebezte magát Aspromonte szikláin saját fegy-
verével, szennyezze be még magát a polgárok 
vérével. Toborzzátok a fiatalságot, dobjátok az 
utczára, hagyjátok ott , vérezzék el; igy győzünk 
mi *)." Ettől fél Victor, azért Roma ellen készül, 
hogy Mazzinit megelőzze. Victor álmai a conspirator 
miatt nyugtalanok; hanem a szenvedés csak a szent 
ügynek szerez diadalt, a rossz ügyet pedig eltemeti. 
A conspiratiónak mindég szokása volt tapasztalatla-
nokat a szurony elé dobni, azután a kormányt ke-
gyetlennek fölmutatni. Mazzini a szülők elcsábított 
fiainak vérével a forradalmi király ellen akar intéz-
kedni. Ez a forradalmi vezérek nemes lelke. — 
Mi voltunk kevesen, mi szaporodtunk Szenvedések 
között. Az egyházat az ellene indított hadak csak di-
csőbbé tették. Nekünk csak hitre van szükségünk, 
hogy a szenvedések között reményeinkben ne inga-
dozzunk. Mily kicsiny volt az egyház az első, mily 
nagy hatalom a mult évipünköstkor? Guizot mondá: 
„minden pap fölér egy légióval." Ő Istentől véghez-
vitt tény, — consummatum est, — melyet a világ-
nak el kell ismerni. Isteni tény az egyház, a bün, 
mely ellene barczol, csak diadal mait szaporítja, mi-
ként a szabad akarat, mely az Isten szándékai ellen 
is törhet, s törni szokott, az Istennek bölcseségét és 
hatalmát hirdeti, mivel az Isten szándékai mégsem 
hiusulnak meg soha. Omlottak az alkotmányok, dűl-
tek a trónok, a vándor királyok hü tanácsnokaikkal 
együtt az egyház-elleni előítéleteiket, hibás lépései-
ket, visszaéléseiket bánják, siratják; s közöttük egy 
sincs, ki az egyházat, a szent-széket, a jog és erkölcs, 
az állam és társadalom alapjának nem vallaná, egy 
sincs, ki az államot, trónt és koronát a pápaság oltal-
mába, imáiba s áldásaiba ajánlani nem akarná. Reánk 
diadalok várnak : „adhuc visio in dies." „Ad vesperam 

]) „Mi crederei indegno del nome italiano, se non 
compissi l'opera intrapresa" (Civ. Catt. 316. füz. 489.1.) Maj. 
25-én megnyitván a kamarákat ismét mondá: „questi diritti 
(alla compléta unità) sapro mantenerli." (Armonia 123. sz. 26" 
maj. 1863. 550. 1.) 

2) Monde 118. sz. 1. maj. 1863. 
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demoratibur fletus, et ad matutinum laetitia." Azon kereszt-
nek tanai, melyet sz. Péter az első pünköstnek napján először 
fölmutatott, szenvedések között terjednek, a kövesült szivek-
től is csak a szenvedések között fogadtatnak el. E keresztet a 
Szentlélek viszi s kíséri mindenütt a világon. Az Isten végzése 
volt, hogy a kereszt uj irányt, uj életet leheljen az egyénbe és a 
társadalomba, az egyesek és nemzetek életének titkaitmagában 
rejtve, a teljes romlásra indult pogány műveltség helyett az 
emberiség előtt az erkölcsi tökély elérlietlen eszményében az 
u j műveltség ösvényét megnyissa. A conspiratio a pogány 
műveltségre akarja visszaterelni az emberiséget; ne inga-
dozzunk saját rendeltetésünkben, az emberiség öldököltethe-
tik, miként 1793- és 1863-ban, de vissza nem tereltethetik, 
Piusnak kezében oly renditlenül áll a kereszt, miként sz. Pé-
ternek kezében állott. A gyalázat fája tiszteletet követel, a ha-
lálnak fája életet ad. A mi nem a kereszten nyugszik, feldűl, 
bomlik, enyészik, maradandóság és élet csak a keresztben, s 
ennek malasztjában van. A csapások ostorai közül egyesek 
és nemretek erő és vigasz után a kereszthez kiáltottak. Bol-
dog örökség, mely a világra első pünköstkor az apostoloktól 
szállott! A tudomány, mely nem a keresztről jö t t , minden 
bölcsésznél Frolischammerig tévelynek ismertetett ; az épü-
let , mely nem a kereszten nyugodott, fölbomlott, leomlott ; 
az államok, a hatalmak romjai között csak a kereszt áll , fö-
lötte a Szentlélek vigaszra, áldásra, életre. Beszélj Assyriá-
nak dicsőségeiről, Perzsiának hadairól, Greciának vezéreiről, 
Ninivének csarnokairól, Carthagonak hajójarairól, Thebának 
száz kapuiról, Romának légióiról, — elvesztek, elenyésztek 
ezek, helyüket a kereszt foglalta el a Szentlélek malasztjaival ; 
Palmira feldűlt oszlopain, Memphis pálmáinak árnyai alatt a 
kereszt apostola ül, s a puszták vad fiainak hirdeti a kereszt 
tanait, vigaszait, áldásait, titkait. A mi a kereszt ellen dúlt, 
enyészve dűlt, a kereszt nem rendült. O crux, ave spes unica ! 
A kishitűek hamar megrettennek, ingadoznak, alkalmazkodni, 
egyezkedni akarnak, a föld hatalmasaiba reménylenek, diplo-
matái iratokra épitenek, irott szerződéseknek becset adnak, 
szövetségekre, barátjaik életére, elleneik halálára nyereked-
nek. A pünköst-ünnepen kiöntött szent malaszt ezeknél nem 
vigasz, nem remény, non crux spes unica. Napjaink kérdéseit 
emberi bölcseség és hatalom meg nem oldja. A baj nem helyi, 
hanem egyetemes ; nem időszaki, hanem három százados. Az 
igazság és tévely, az erény és bün liarcza ez mindenütt tisztán 
kijelezett pontokban. Nem az a kérdés, legyen-e Italia szö-
vetséges vagy egységes, legyen e Lengyelország, a mint 
volt 1772 vagy 1831 előtt, hanem az államok, a társadalmak, 
az emberiség tetteiben igazság adjon e szabályt vagy té-
vely, isteni törvény parancsoljon-e vagy emberi önkény; szó-
val, Istennel éljen-e az ember, az állam , a társadalom vagy 
Isten nélkül. Az Istennek harczai ezek , azért nem szabad a 
hitben ingadozni, a reményben hanyatlani, mert non patie-
tur ignominiam inferri nomini suo. Bánjuk bűneinket, a Szent-
lélek malasztjaival ékesitjük lelkeinket, hogy méltók lehes-
sünk ad regias Agni dapes , stolis amicti candidis ; mi min-
dég, digna factis recipimus ; hanem mit vétett a sponsa im-
maculata ? Non habet rugam, aut maculam. Ez a mi remé-
nyünk, miatta mi is megáldatunk. „Lejárt az ideje a lelket-
len közönyösségnek, a gyáva tespedésnek. Foszlanak az egy-
ház és papság ellen szorgosan ápolt gyűlöletes balitéletek. 

Nagy engesztelődés van készülőben nem csak az egyház 
területén belül a papság és hivek között, hanem az egyház 
területén kivül is titkos vonzalom ragadta meg a legjelesebb 
jellemeket, és vezeti az egyház kebeléhez vissza. Jobbra-balra 
megindult az elvharcz ; a csekélyes feleselések háttérbe szo-
rulnak; két elv csatára készül, csatája életre halálra. — M é g 
nálunk kevés történt; valami van készülőben. Minden esetre 
a papságnak jut fő teendője, s kell, hogy maga részéről el-
szánt önfeláldozással, szeretettel, mely éjjelét nappalát, ké-
nyelmét, pénzét, életét és vérét kész legyen áldozatul adni, 
rettenthetetlen apostoli bátorsággal és törhetetlen buzgóság-
gal helyt álljon; a papságnak jut a dicsőség legtöbbet szen-
vedni, és legtöbbet áldozni ezen küzdelemben.11, 

Victoria, angol király könyve „Elmélkedések a halálról 
és az örökkévalóságról" a vegyitett tévedések daczára is fi-
gyelemre méltó jelenet. Midőn a prot. lapok a király elme-
háborodásáról szóltak, az özvegy király a halálról elmélkedett. 
Üdvös elmélkedés, de a királyra legüdvösebb. A könyvnek 
czime is sokat fog mondani azon magas körökben, hová egy 
bánatos női szivnek sóhajai s fohászai jutni fognak. Swet-
schine és Victoria, két nemes női sziv, a kettőnek elmélke-
dései majd egyszerre jelentek meg ; egyik mutatja, mennyit 
képes a malaszt a női kebelen, a másik mily szánalmas a leg-
nemesebb nő is, ha egyházon kivül maradva, nem ismeri Szűz 
Máriát. Victoria keresi, de nem birja az igazságot, vigaszta-
lás után sóhajt, de nem leli ezt; Swetschine aszakadárságtól 
elszakadva szivében földerül az igazság teljes birtokán. Vic-
toria az életet örömnek, csendes hajózásnak mondja; Swet-
schine küzdésnek, hányattatásnak ; — a király csak az élet 
külszinét tekinti, emez, ismervén a hitnek titkait, az emberi 
sziv titkainak mélyébe hat. Csudálkozhatunk-e, lia a király 
az élet örömei mellett is búslakodik ; Swetschine pedig az élet 
szenvedései között örömmel eltelik ? A párvonal, mindenütt 
ellentétbe hajolva, tanulságos volna; de tisztelet a magas 
szerzőnek, tisztelet az ő fájdalmainak, melyekre enyhülést el-
mélkedésben keresett. Sóhaj a könyve, nem vigasz, az irály 
szakadozottsága, a fölsohajtások szaporasága a vigasz kere-
sesét, de nem a birtokát mutatják. Ha a prot. vallás képes 
volna mysticismust szülni, Victoria könyvében meglelnők. E 
női sziv, nemessége miatt méltó a teljes igazság élvezetére. 0 
csak a természet rendjén lehetőleg nemesen áll, előtte a jelen 
és jövő élet hét pecséttel bezárt könyv. Nélkülözi a szent-irást, 
mivel nem ért i ; nélkülözi a szent atyákat,mivel nem ismeri. 
Nézetei szükségkép hibásak., Az élet sima tükrén nyugalma-
san evezve az örök élet partján kikötni, félünnep után a tel-
jes ünnepre átmenni' ; ez nála az élet-tan. ,Nefélj a haláltól,' 
ez a fő szabály. Hol van a szenvedélyek rohama, harcza ; hol 
a világ nyomora vagy csábja ; hol a gonoszság kinzó uralko-
dása? Ez élet számkivetés, a siralom völgye, küzdés, szenve-
dés. Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur 
multis miseriis. A haláltól csak a malaszt nem fél, de a ter-
mészet ösztönszerűleg retteg, irtódzik. Emez ösztönt a hite-
getés meg nem töri, szúrásait csak a malaszt enyhiti. Az Is-
ten a szeretetnek, de egyszersmind az igazságnak Istene. 
Victoria férje halálán szomorkodik, fájdalmait biztatással 
enyhiti : ,mit bánkódol, hiszen az élet csupa öröm' ! Ez csak 

N o gá L1 János , ,Ker. Vezérczikkek." 306. 
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tehetetlen hitegetés, eredménytelen önámitás. E könyv a ha-
talmasok kezein fog forogni, nem fog-e az ott már dühöngő 
élvezetvágyak mellett vallásellenes hatást tenni? Örülj, örülj, 
kedves, de nem épületes szó, kivált a gazdagoknál, a nőknél. 
Az angol főnemesség lelkületét kell-e a király elmélkedései-
ből ismernünk ? Igen, mert itt női sziv vallott. A bánatos nő-
király hirtelen halált óhajt. A természet rendjén állva, követ-
kezetesebben nem szólhatott, de egyszersmind szomoruabban 
nem hibázhatott. Mitől az igazak rettegtek, mitől a gonoszok 
inkább retteghetnek, a mitől hogy óvjon minket az Isten, az 
egyház imádkozik, ,improvisa et repentina mors', a mi a kár-
hozottak sorsa, Victoria, nemes szivének tévedésében azt ma-
gának kivánja. Az igazság után sohajtozó, de még is az igaz-
ságon kivül szenvedő sziv meszszebb nem tévedhetett Nem 
akarja tehát gyermekeit áldani, utoljára anyai szivéhez szo-
ri tani? A legszentebbeknek szükségük van bűnbánatra, sz. 
Ágoston halálos ágyán a vezeklés zsoltárait imádkozta, s az 
ember, csak hogy az örömtelt életet a haldoklás fájdalmai 
meg ne hazudtolják, hirtelen halált kivánjon magának ? Ez 
számitás, ez önzés, melyről a nemes királyi kebelnek sejtelme 
se volt. A szentek csak a fájdalmak megrövidítését kérték, 
de nem a hirtelen halált. Mily setét az elme, melyet az egy-
ház meg nem világosit? Mily gyengl a lélek, melyet a ma-
laszt meg nem erősit ? De mennyire méltó az igazságra és a 
malasztra az esdő sziv, e könyv fönnen hirdeti. Nein ismeri a 
szenvedések becsét, azért nem örül rajtok, nem kivánja, de 
fut ja azokat, nem sóhajthat: o crux ave spes unica hoc pas-
sionis tempore ! Az egyházban meg nem szentelt női léleknek 
tévedései között ennek törekvése is dicséretes. Spiritus ubi 
vult spirat, et vocem ejus audis, sed nescis unde veniat, aut 
quo vadat. 

Dupanloup, orléansi püspöknek Rénan, Maury, Thaine 
s Littré atheusok tanai fölött irt röpirata a franczia acade-
miára nézve a Szentlélek malasztjának eszköze volt. Biot he-
lyébe Littré-t akarták a 40 halhatlanok sorába fölvenni ; a 
püspök röpirata villámfény volt, mely Littré-t tanainak borzal-
maiban mutatta föl, s kérdés vol t : akar-e a kitűnő kath. nem-
zetnek legmagasabb tudományos testülete az ő kebelébe is-
tentagadót fölvenni? E röpirat sok tagot az előre lekötött 
szavazat kötelmétől föloldott, s Littré megbukott, a kath. 
nemzetnek becsülete mentve lett. Diderot-ot Voltaire, 
Choiseul miniszter, Pompadour, Jarente s Bernis püspökök 
bevitték egykoron az academiába ; de ma nincs Pompadour > 
Jarente, orléansi püspök helyett Dupanloup áll az academia 
küszöbén, az istentagadás nem adhat halhatlansági babért 
A szabadelvű sajtó, mely a szabad vitát az Isten tagadására 
is elvből pártolja, a püspök szabad vitáját az istentagadó el-
len kifakadásokkal halmozta. Kivétel volt Guéroult az Opi-
nion nationaleban, a ki igy i r t : „A püspök lángeszét szenve-
délyesen szeretem. Engemet nem fényes tolla, hanem buz-
galma és heve vonz. A püspök nem csak tiszteli, de egész 
lelkéből szereti az igazságot. 0 püspök, polemista, ujságiró 
tetőtől talpig. 0 a hitnek őre, ezt nem csak megvédi, de el-
lentmondóinak táborába ront, s itt pusztít. 0 hadaknak fia, 

Dufaure választatott, a kinek midőn a hirt megvitték, mondá: 
„kérni fogom az Istent, hogy méltóan tarthassam e széket ." 3Iontalem-
bert fölsóhajtott : „első academista, a ki megválasztatása napján az Is-
tenről beszél " (Journal de Bruxelles 116. sz. 26. april. 1863.1 

szereti a háborút, halálra támadja elleneinek elveit, de min-
dég tiszteli azoknak személyeit. Ha Dupanloup püspök nem 
volna, ő első ujságiró lenne. Mit kezébe vesz, azt morzsolva 
hullatja ki." ') 

Ha Guéroult a püspök lángesze helyett ezen lángész 
által hirdetett igazságokat szeretné, csudálná, dicsérné, mi a 
Szentlélek malasztját csudálnánk Guéroult-on. 

EGYHÄZI tudósítások. 
TISZA-SZALÓKON, (Egyház-kerületi gyűlés) maj. 

7-én. Folyó hó 7-én a tiszántúli egyház kerületnek szokott 
tavasz-korszaki gyűlése volt Tisza-Szalókon, melyben a ke-
rületi tagtársak a testvéri kebelnek egymást üdvözlő hő ér-
zetével köszönték egymást. — Az előbbi gyűlés óta négy hó 
folyta alatt kelt főpásztori körlevelek nyomán érdekeltséget 
ébresztett közöttük ismét azon, ugy a főpásztor, mint maga 
a megyei papság által fölkarolt ügy, melynek alapján az ur 
szőllejének kifáradt munkásait érdemeikhez képest akkép 
lehessen jutalmazni: hogy hajlott korukban mindegyikük 
számára aggodalom nélküli jövö biztosittassék. — E végből a 
kerületi tagtársak akkép nyilatkoztak, hogy szives készség-
gel alávetik magukat a főpásztor bölcsesége szerént megha-
tározandó százalékos adónak, csakhogy minden nyugalomba 
jövö paptársuk legalább 500. frtnyi nyugdijban részesittes-
sék, — mely adónem viselésétől a legifjabb áldozár se men-
tessék föl. — Ennekutánna az együttlét tanulmányos és lelki 
fűszerét képezte leginkább ama kérdés megvitatása : minemű 
töredelmezési eszközök volnának a leghatályosabbak a diva-
tozó isteni káromlások meggátlására ? A rendes elégtételi cse-
lekmények, úgymint az imádság, böjtölés és alamizsnálkodás 
kétségkívül mint gyógy- és óvszerek szükségesekül ismértet-
tek el azon megjegyzéssel, hogy azok a bűnös lelki állapot-
jára, mint a káromkodás közvetlen forrására való tekintettel al-
kalmaztassanak a pásztorkodó lelki vezérek által —amint tud-
nillik kinél-kinél kevélységből, avagy teljes elvetemedettség-
ből származik. — Különösen miként a nagyobb erkölcs-elfaju-
lás-, ugy az Isten káromlásnak a meggátlására is igen czélra 
vezető eszköznek vélték a kerületi tarsak az ajtatos társula-
tok terjesztését (fölmerülvén egy, káromkodás elleni egylet 
eszméje is) az anyaszentegyház kertjében, magában értetvén, 
hogy ezen kertnek mivelésénél, mint a melyre küldetik min-
den egyes lelkipásztor, — e nemben is a templomi és isko-
lai hit- és erkölcsi tanitások legtágasabb térnek, legdúsabb 
aratást igérő mezőnek ismertettek el általuk. — Ez alkalom-
mal szétosztatott a magyar szent-irás első füzete, mely kö-
rülmény alkalmat adott több kegyeletes érzelmek kinyilat-
koztatására, részént a forditó, kinek szellemében az öreg 
Káldy megifjodva jelenik meg; részint annak nagylelkű párt-
fogója iránt, ki apostoli buzgalmával újra adja a szent-irást a 
magyar anyaszentegyház s magyar olvasó közönség kezébe. 
— A miért is e kerület, nem levén sem aranya, sem ezüstje, 
ha nem is nyújthatja megtisztelő ajándékait, elismeri mégis 
tisztelő nyilatkozataiban a méltó érdemeket, mert a nagylelkű 
Maecenas atyja e megyének, a fáradhatlan munkás pedig test-
vére e társaknak: e kerület koszorújából való ő, kebelbeli 
tagtárs és testvér. Mindenek fölött pedig hálás s imádó meg-

*) Journal dé Bruxelles 115 sz. 23 apr. 1863. 



ismerést érdemel itt a Szentlélek munkálkodása, ki legjob-
ban ismérvén az idők haladó mozzanatait, egyszersmind 
legjobban kiválasztá az idényt, melyben az átidomitottt Káldy 
megjelenhetik. — Már a pozsonyi zsinat atyái 1822-ben az 
öregKáldyátidomitásánakszükségességét kimondották: s ime 
40 évre a fensőbb ihletből választott alkalmasb idő elérke-
zik, s 40 évre az u j Káldy első füzete megjelenik. — Hol 
s mennyivel kisebbszerü volt akkor, s hol van most, s meny-
nyivel nagyobbszerii immár a magyar nyelv fejlődése ? mely-
nek előre törő hullámzatában e forditás föltünését is szem-
lélhetjük, mely bizonynyára méltó emléke maradand ugy 
azoknak, kik által létesittetett, mint azon már előre haladt 
magyar nyelvmiveltségi fokozatnak, melyre emeltetett. 

Tariczky Endre. 
CSÁKVÁRI KERÜLET, Máriahava 20-án. Kegyes fő-

pásztorunk s megyés püspökünk F a r k a s Imre ő mlga meg-
kezdé apostoli látogatását Krisztus menybemenetele ün-
nepén ; s legelőször is azon 2 plébánia híveinek osztogatá a 
bérmálás szentségét, hol kisgyermek- s ifju-éveit tölté. Ugyanis 
a fönnevezett ünnepen reggel székhelyét elhagyván kirán-
dult ő méltósága Pátkára, hol a székesegyházi s a kerületi 
papság segédlete mellett az ottani plébánia templomban az 
ünnepélyes isteni szolgálatot tartá, melynek végeztével több 
százra menő pátkai s zámolyi híveket részesített a Szentlélek 
malasztjában. Az utolsó imádság s püspöki áldás után rövid 
s szivreható beszédben ílgyelmezteté ő méltósága a megbér-
máltakat, ezek szüleit, a bérma-atyákat és anyákat ker. 
kath. kötelességeikre, kiváltképen hogy a megbérmálta-
kat a lelki harezban, melyre a bérmálás szentsége által 
fölavattak, szóval s tettel gyámolitsák, s hitüket állha-
tatosan vallva a szerént éljenek ; hogy igy egykoron mind-
nyájan a valódi hazába, a mennyországba, hová Krisztus 
fölment, juthassunk. Ezek végeztével elkísértük a főpásztort 
a templomból vissza a plébánia-lakba. I t t a kerül, esperes 
s helybeli plébános mint háziúr ebédközben egy hosszabb 
fölköszöhtő beszédben elszámlálta jubiláns püspökünk s ke-
gyes atyánk érdemeit, melyekhez mindnyájunk leghőbb sze-
renesekivánatai csatlakoztak. X 

ROMA, apr. 15 én. Szűz Máriának ,Prima-Primaria-
nevü egyesülete ez évben fogja keletkezésének három szá-
zados ünnepét megülni, a szent-atya teljes bucsut engedett 
minden egyesületi tagnak, ha ezen évfordulati ünnep előtt a 
kilencz napos ajtatosságot megtartják, meggyónnak s áldoz-
nak, e fölött valahányszor valamely ajtatosságon jelen lesz-
nek e napokban, 300 napos bucsut nyerendenek. — Az or-
léansi püspök legújabb munkájában I. Napoléonnak emlé-
kezetes levelét közli Champaghy hoz, az atheus Lalande ira-
taira vonatkozólag. .,Schönbrun 13-ik dec. 1805. Fájdalom-
mal értesülök, hogy az Academiának egyik tagja, habár ira-
tai által nevezetes, ma azon gyermekségbe esett vissza, hogy 
nem tud hallgatni, s majd hirdetések, majd az atheismusnak 
nyilvános bevallása által beszéltetni akar magáról, a mi csak 
az Academia szégyenére válik, miután az atheismus a társa-
dalmi szervezet rontó eleme, mivel az embert megfosztja a 
vigasztalástól, s minden reménytől. Az én szándékom, hogy 
hivja magához az intézet elnökét s titoknokát, s megmondja 
nekik, hogy menjenek el Lalandehoz, s mondják meg neki 
az intézet nevében, hogy ne nyomattasson többet semmit, 

nehogy elhomályosítsa azon nevét , melyet eddig kivívott 
magának, s ha testvéries megkeresésük elégtelen volna, én 
kényszeríttetném kötelességemet megtenni, s megakadályozni, 
nehogy a népnek erkölcseit megmérgezze, mivel az atheis-
mus megront minden erkölcsöt, ha nem is egyesekben, de 
bizonyára a nemzetben. Napoléon." Miként járt el az elnök 
és a titoknok, a császárnak Münchenből kelt rövid levelé-
ből érthető : „Örömmel olvastam Lalandenak igéretét, s mind 
azt, a mi ez alkalommal történt. Napoléon." Ezt az orléánsi 
püspök Littrének megválasztatása ellen ir ta; a párisi lapok 
följajdultak a püspök ellen, s benne alattomos működést 
sejtettek. Különös emberek ezen szabadgondolkodók! Az 
atheismust szabadon akarják hirdetni, s ha szemükbe szaba-
don mondják : „ti atheusok vagytok'- türelmetlenségről pa-
naszkodnak. Ok a türelmet és a szabadszólást ugy értik, 
hogy az istentelenséget szabadon lehessen hirdetni, de sen-
kinek se legyen szabad az erény és religio mellett fölszólalni 
— A sz. Domonkos szerzete szívből öriil Iweins d' Eckhausse 
Henriknek jogi tudorságra lett fölemeltetésén Belgiumban. 
Alig, hogy két év előtt lépett a szerzetbe, jogi tanulmányait 
folytatta, s most az egyháznak jeles szolgálatot, szerzetes 
rendjének díszt szerezhet jogtudori előjogaival. — Nem ré-
gen fedeztetett föl Romában a zsidók temetkező helye a po-
gányok idejéből. Rotschild báró megakarta vásárolni a helyisé-
get, hogy a régészeti maradványokat kiaknázhassa. De midőn 
hallotta a helyiség magas árát, és a romai állam-törvénye-
ket, melyek szigorúan tiltják bár mi újonnan föltalált régi-
séget az államból kivinni, minden kedvét elvesztette a vá-
sárláshoz. — Ez évben a nagy-péntek apr. 3-ra esett, ép 
azon napra, melyen Krisztus Jézus fölfeszittetett. E század-
ban először esett ezen napra, az utolsó eset volt 1795-ben. 
—Külföldi lapokban hire járt, hogy az igazságügy épületének 
ajtósa a Venanzi- és Faustira vonatkozó periratokkal meg-
szökött. Ez csak a turini kormány árulási bűnét teszi kétség-
telenné, az illetők bűnösségének bebizonyítására vannak 
még más számos iratok, melyek magukban is elegendők ; 
ezen kivül az elorzott iratoknak hivatalos s hitelesített ki-
vonatjai megvannak. — A forradalmi törekvések egymás 
után füstbe mennek. Nem volt elég, hogy a húsvéti ünnepen 
a pápaság oly diadalt kapott, ezt az idegenek százezerjei 
Europa minden országaiban regélik: még april 12-e jöt t 
hozzá, és Penteni bibornok levele az ő neki tulajdonított 
szavakról, melyeket az eskünél ejtett volna. A bibornok le-
vele a Giornale di Roma szerkesztőjéhez van irva, és ekkép 
hangzik : „Tudomásomra esett, miszerént, némely külföldi 
újság emlitést tesz azon esküről, melyet mint bibornok tet-
tem le, s szavakat tulajdonítanak nekem, melyek a világi 
fejedelemség, a szent-szék jogainak megtartása s megvédése 
ellen intéztettek volna. Ezen puszta hírek kényszerítenek 
engemet, hogy kinyilatkoztassam, miszerént az általam tett 
eskü teljesen a szokásos szöveg szavaival történt, melyek 
által hűséget, engedelmességet, s a szent-szék jogainak vé-
delmére, a mint ezt több alkalommal bebizonyítottam, s be-
bizonyítani akarok, vallásos bátorságot fogadtam mind halálig. 
Kérem tehát uraságodat, legyen szíves az igazságnak érdeké-
ben e néhány sort lapjának közelebbi számában közzé tenni. 
P e n t i n i bibornok. Roma apr. 11-én 1863." — April 12-ről, 
mely a szent-atya viszszatérésének Gaëtabôl, és csudálatos 



megszabadulásának a sz. Agnes kolostorában történt veszély-
től évfordulati napja volt, a ,Giornale di Roma' ezeket irja : 
,,Folyó hónap 12-e Roma városának egyetemesen örömnapja 
volt, az isteni gondviselés azon védelmének emlékére, melylyel 
fedezi a nagy pápát e veszélyes és nehéz időben.April. 12-e 
volt, melyen IX. Pius pápa 1850-ben a nép és a kath. világ örö-
mére Gaetából viszszatért; ugyanaznap volt 1855-ben, melyen 
csak csuda által maradt épen, midőn alatta a padozat egyszerre 
leroskadt. E kétszer szerencsés nap ünnep volt fővárosunkra, 
s a hit a város örökségéről bizalmat sugal, mivel a szent-
atya hoszszas életében az isteni oltalomnak bizonyságait 
látja a pokoli hatalmak ellen, melyek mindég legyőzetnek, 
de soha meg nem szelídülnek. Ezen napok emléke enyészhe-
tetlen, történetünkben mindég mint nagy napok lesznek föl-
jegyezve. A romai község az örömnek utat nyitott, midőn a 
Capitolium homlokzetjára a mult évben használt fölirást 
tette, jeléül, hogy a liüség, hála és liui ragaszkodás mindég az 
Pio IX— Pontiíici Maximo—Hoc vertente die—Tum reduci 
tumsospiti— Roma memor." Ezen föliratot kiki emlékezetben 
birja, s nemévesedikel soha. A ,Roma memor' mindent kifejez. 
Sz. Agnes templomában fényes ünnepélylyel ülték meg e na-
pot. A laterani kanonokok, kiknek gondjára van bizva e 
templom, azt diszesen fölékesitették ; sok pap kivánkozott e 
napon ott misézni, a hivek pedig ottan sz. misét hallgatni. A 
Propagandának növendékei Barnabo bibornok igazgató, s 
Capalti titoknok kíséretében mentek oda, a bibornok ur mondta 
a nagy-misét, utána jeles beszédet tartott a nevendékekliez, 
kik e napon a szent-atyával együtt a veszélytől csudálatosan 
megszabadultak. Tíz órakor a szent-atya megérkezett, s 
egyik kápolnában misét hallgatott. A terem, mely leroska-
dott, most díszítve van, s az eseménynek emlékét mutat ja; a 
szent atya ismét a teremben fogadta a szerzetes tagoktól 
s a propaganda növendékeitől a lábcsókot, s hallgatta a Mor-
tara fiútól mondott költészeti szavalatot. A Mortara fiu 
a Liensről nevezett sz. Péter szerszetes kanonokoknál van ne-
velésben. A nép szintén igyekezett lábcsókra jönni, s az ut a 
templomtól a Vaticánig ismét diadalut vala. Estve kivilágí-
tás volt, melyben a romai művészek annyira kitűnnek. Az 
utczák, a piaczok fényben úsztak, a nevezetes napnak vilá-
gosságát hoszszabbra húzni vetélkedtek. A legszegényebb-
nek házikója is ki volt világitva. Bizonyos helyeken a kivi-
lágítás oly nagyszerű volt, a mint ez csak Romában szokott 
lenni. A Capitoliumnak minden ablakai, a Corso, a néppiacz-
nak nagy obeliskje egész magasságaig, a Capitolium tetején 
sz. Péternek fölfordított keresztje, a Pincio mindenféle szinii 
fényben diszlett, tündöklött. E czikknek korlátjai nem adnak 
helyet a kivilágításnak teljes leírására, s mind annak, mit a 
romai ncp t e t t , elmondására. Különösen kitűnt a romaiak 
gyengéd figyelme, hogy sz. Máriának minden szobrait fé-
nyesen kivilágították ; kinek is mint a bold, szűz Máriának 
köszönhető azon oltalom, melyet az Isten e nagy pápának 
nyúj t? s miben lehet a szent-atyának nagyobb öröme, mintha 
látja, hogy a népnek ajtatossága növekedik a szűz Anya 
iránt, kinek tiszteletére e földön ő annyit tett ! Mennyi virág, 
mily értékes koszorúk diszesitették e szobrokat ? ! S ezt a 
lakosság saját indulatjából tette. A pápa czimerei is minde-
nütt koszorúkkal voltak övedzve, babér-, myrtus-, és virággal. 
A forradalmi választmány, mely magát romainak nevezi. 

egy kiáltványt adott ki, melyben a népet letiltja a kivilágí-
tástól; látni, mily visszhangra talált. Az utczák, a piaczok 
tömve voltak, a pápai s franczia hadi zene több pontokon 
játszott, a sokaság csak éjfél után oszladozott. — A szomorú 
emlékezetű Caputo püspöknek titoknoka, trevisoi megyének 
papja Romába jött, hogy a szent-atyának lábaihoz borulva 
bocsánatért könyörögjön, azon tettekért, melyeket püspöke 
oldalánál szolgálván elkövetett. Megtérésénekbebizonyitására 
elhozta és a szent atyának átadta mindazon okmányokat, 
melyeket vagy eredeti szövegben, vagy kivonatban, mint 
titoknok, birhatott. Ezen okmányok között az egyik egy sza-
kadáros nemzeti egyház alakitásáról, és szervezéséről szól. 
Caputo a nemzeti egyházat egy patriarcha kormánya alá 
akarta volna adni, a ki Milanóban székeljen, a ki először 
maga Caputo lett volna. Ehez jöt t volna egy érsek Piemont-
ban, Turinban székelve, s ez Passaglia lett volna. Az egész 
félsziget u j egyházi fölosztást kapott volna 16 püspök alatt. 
Sok részletet is közölt a meghalt püspök utolsó napjairól: de 
ezeket feledésnek eresztjük ; az Isten legyen irgalmas a sze-
rencsétlen életű püspöknek. A szent-atya a bűnbánó titok-
nokot kegyesen fogadta, s neki lelkigyakotlatok megtartá-
sára egy kolostort tűzött ki. 

IRODALOM. 
„KERESZTÉNY VEZÉRCZIKKEK." (Vége.) 

VI. czikk. A z e m b e r i s é g t ö r t é n e l m e : gondvi-
selésszerű rendeltetéséhez képest, evangeliumi példázat tü -
körkép szerént, öt korszakban: 1) kezdettől az emberiség 
elszéledéseig, 2) a népek elszéledtétől a polgári álladalmak 
megállapodtáig ; 3) az emberiség szellemi küzdelme Krisztu-
sig, 4) a világ keresztény átalakultának folyamatja nagyban, 
5) az emberiség történelme egyenleg tekintve, lélektani fejlő-
dés révén. (96 —1341.) Ezen értekezés egy egész cyclus böjti 
prédikácziókra super parabola de filio prodigo. 

VII. czikk. K a r á c s o n y : azaz az emberiség megvál-
tásának terve az Ige megtestesülése folytán ; az Ige megtes-
tesülésének 1) czélja, 2) következményei az emberiség er-
kölcsi átalakulása érdekében (135—151 1) két prédikáczio 
karácson ünnepére. 

VIII. czikk. H ú s v é t : azaz az emberiség megváltásá-
nak diadalma tekintettel 1) a keresztény hitre 2) a ker hit 
reményére, az emberiség szellemi átalakulás érdemében ; 
(152—166 1.) húsvétra két prédikáczio. 

IX. czikk. P ü n k ö s d : az emberiség megváltásának 
életbeléptetése, tekintettel a megváltás munkájának 1) éltető 
szellemére, 2) éltető intézetére (167—1821) egy vagy két be-
széd pünkösd ünnepére alkalmazható, vagy egyébkor, midőn 
az isteni malasztról vagy az egyházról szándék beszélni. 

X. czikk. K e r e s z t é n y t á r s a d a l o m . A keresz-
ténység társadalmi áldásai 1) általában, jelesül 2)anőnemre, 
3) az emberi méltóságra a rabszolgaság és szolgailelkület 
ellenében, 4) a közerkölcsiségre, 5j a mivelődésre tudomány 
és művészet érdemében, 6) a joguralom- s lelki szabadságra 
nézve, 7) a szenvedő emberiségre nézve — következtetések-
kel. (183—254 1.) Ezt conferentiákra lehetne fölhasználni 
mivelt hallgatóság előtt. ; kissé popularizalva használható 
lenne böjti prédikácziókra egy cyclusul. Egyébiránt pedig 
ezen értekezés első része, midőn az egyházról, második része, 
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midőn a nőnem hivatásáról, harmadik része, midőn az emberi 
méltóságról, negyedik része, midőn a hit s keresztény erkölcs-
ről, ötödik része, midőn a nevelésről vagy mivelődésről általá-
ban, hatodik része, midőn az egyház tekintélyéről, hetedik 
része, midőn a szegénységről, a betegségről, a ker. halál vi-
gasztalásos voltáról lenne szándék beszélni. 

XI. czikk. A m e g v á l t á s m u n k á j a d i ó h é j b a n : 
egyénleg a hitélet érdemében. Az ember kell, hogy 1) tekin-
tettel maga természetére magát megtagadja , 2) Krisztussal 
összeköttetésben éljen a malaszt állapotjában, 3) Krisztussal 
csak az egyház által juthatván összeköttetésbe , a hivő kell, 
hogy az egyházzal tartson , 4) a megváltás munkája az egy-
ház által menvén foganatba a szentségek révén, a hivő kell 
hogy az egyház szentségeivel éljen, 5) a megváltás munkája 
évről-évre foganatba menvén az egyházi év folytán, a ker. 
hivő az egyházi életet részvéttel kell hogy kisérje. (255— 
276 1.) Egy egész cyclus böjti vagy adventi prédikácziókra. 
Egyébkor is használható, ha például beszélni szándék az ere-
deti bűnről, a keresztény önmegtagadásról, a malaszt szük-
ségéről, az egyház iránti hűségről, a szentségekről általában, 
az egyházi évről. 

XII. czikk. V e z é r c s i 11 a g : A bold. Szűz iránti ke-
gyelet fontossága a ker. hitélet érdemében, tekintettel 1) 
nagyban korunkra, 2) egyénleg a bel-életre. Az ,Immaculata, 
korunk keresztény átalakulási mozgalmának élén, és a belélet 
egén hasonlólag a hajnalhoz, a holdhoz, a naphoz, jól rende-
zett hadsereghez. (277—298 1.) Két beszéd, egyik az ,Imma-
culata' ünnepére, a másik egyéb Mária-ünnepre, nevezet sze-
rént Nagy-Boldogasszonyra vagy Kisasszonyra vagy Mária 
nevenapjára. 

XIII. czikk. Tájékozásul: tekintettel a korunkbeli tár-
sadalom vallási mozgalmaira. (299—307 L) Használható lenne 
u j évi prédikáczióra, vagy nemzeti ünnepély alkalmára. Az 
egészben az eszmék illustratiójára közbe-közbe köriil-belül 
harmincz elbeszélés van beleszőve, melyeknek a katecheta és 
egyházi szónok minden lépten-nyomon hasznát veheti. 

De mért is emlitem föl mindezt magam? Már mi taga-
dás benne? bizony csak azért , hogy a könyvet t. paptársaim 
figyelmébe a j á n l j a m . Nogáll János, 

váradi kanonok. 

VEGYESEK. 
P E S T , jun. 2-án. K o 11 á r t s i k István rosnyói püs-

pök ő mlga. a czeredi templom kijavítása költségeinek fede-
zésére 1000 frtot. méltóztatott adományozni. 

— Kalocsáról köszönettel fogadtuk a „Jézus szent szi-
vének tiszteletére szolgáló néhány rövid elmélkedés" és a 
„Negyven rövid elmélkedés Jézus szenvedéséről" czimü üd-
vös tartalmú könyvecskéket. 

— F t G ü r t l e r Mihály esperes ur a budai irgalmas 
szerzeteseknél4000 frtnyi alapítványt tett egy székesfehérvár-
megyei pap részére. A helyet az foglalhatja el, ki az üresség-
ben levő helyre először jelentkezik. — A pécsi megyében mar 
jó idő óta létezik az úgynevezett „Astheneum" a beteg káplá-
nok és szegényebb plebánusok számára. 

— F 1 i s z á r György murakereszturi valóságos apát, 
életének 72-ik évében elhunyt. Tudományos miveltsége és ál-

talunk is több ízben tapasztalt vendégszeretete miatt köztisz-
teletben állott. Áldás emlékére ! 

— A franczia cultus-minister fölszólítást intézett a fran-
czia püspökökhez, hogy a követválasztásokra nézve a hivek-
nek és a papságnak irányutasitást adnának. A püspökök föl 
is hivják a papságot szintúgy mint a hiveket joguk gyakor-
latára „lelkismeretük szerént." Evvel azonban a minister nem 
igen látszik megelégedettnek lenni, minthogy a kormány 
jelöltjei mellett nyilt föllépést ohajtott a püspöki kar részé-
ről ; a mi igen nehéz akkor, midőn a kormány a legkath. szel-
lemű férfiakat a jelöltek névjegyzékéről letörlé. Romából a 
püspökök maguktartására nézve a következő válasz érkezett: 
Szabadelvüen de lelkismeretesen. 

— O szentsége kőrútjából visszatérvén Romába, leirhat-
lan lelkesedéssel fogadtatott. Casamariba menvén környezete 
figyelmeztete őt, hogy igen közel ne menne a piemonti határ-
hoz. A szent atya mosolygva mondá : „Ha egy lövésnyi tá-
volságra volnék is az egyház fosztogatóitól, meg vagyok győ-
ződve, egy hajszálam sem görbülne meg. Igen jól tudom, hogy 
most már náluk a bánat ébredez, miután a lelkismeret sokáig 
aludott. Naponként imádkozom elleneimért, és tudom, hogy 
Isten meghallgatandja imámat." 

— Caenban a fölebbezési törvényszék azon határozatot 
hozta, hogy a pap oly titkokra nézve is, melyek a gyóntató-
széken kivül közöltetnek vele, azon személyekhez sorozandó, 
kiket a törvény hallgatásra kötelez. És igy oly levél, mely-
ben valamely pap a vele közlött titkokról szól, a törvényszék 
előtt bizonyíték gyanánt nem hozható föl. 

— Igen érdekes, hogy a Pr. Egyh. lap maj. 17-iki szá-
mában ezen czim alatt : ,,A protestantismus terjedése" fölho-
zatik a ,szabad gondolkozóknak' lapunkban emiitett társulata 
is. A rovat valóban különös, ámbár F. J . ur mindezt „igenis 
szomorú vészes jelenségnek tekinti." Alkalmat vesz azonban 
magának, mivel ilyesmi épen a legkatholikusabb országokban 
minő Belgium, Francziaorság, történik, „anagy orthodoxiának 
fülébe egy memento mori-t" hangoztatni. Mintha bizony, mi-
vel a rablók és gyilkosok szaporodnak, ezen törvényeknek: 
ne lopj, ne ölj, kellene a memento mori-t hangoztatni. 

— L a c h a t baseli püspök, megyéjének a berni kanton-
ban levő részét látogatván meg egyik faluban üdvlövésekkel 
fogadtatott, mely alkalommal Wenger nevü prot. egyén lö-
völdözés által kezén oly sérvet kapott, hogy két ujját elveszté. 
Mit meghalván a püspök kijelenté a megsértettnek, hogy ez-
után ő fog gondoskodni róla és családjáról. Wenger azonban 
e nagylelkű ajánlatot nem fogadta el, minthogy ezen segede-
lem nélkül is eltarthatja családját. A püspök ur e jellemvo-
nását a „Bund"-ban a vadász-testület elnöke közli. 

— A„Nordd. A. Z." prot. lap irja Turinról, hogy nagy-
csütörtökön és nagy-pénteken legépületesebb komolysá-
got ölt az egész város. Dél felé a korcsmák mind bezárat-
nak ép ugy mint húsvétkor; a sokaság diszesen öltözködve 
megtölti az utczákat ajtatosan zarándokolva, a mesterembe-
rek fölhagynak a munkával, különösen felötlők a vallásos 
társulatok, melyeknek tagjai durva mezbe öltözködve, elál-
czázva tartják a szent járdalatokat ; mindezt látva, az ember 
Romában képzeli magát lenni, és mintegy igaznak véli Vol-
taire azon mondatát , melyet Piemontra vonatkozólag ej-
tett ki, hogy ha valaha az utolsó nagy mise fogna mon-
datni, ez Piemontban történnék. 

S o m l y ó-V á s á r h e l y r e : Az V-ik levél K a u m b e r g b e n 
kelt. K é k k ö r e : Köszönjük. P o z s o n y b a : Folytatását kérjük. 

Az előfizetés minél előbbi megújítására a t. ol-
vasókat kérve figyelmezteti a Szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JAÎI0S. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle II. — Nagy-Maria-Czeli 
búcsújárás III. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
n. 

Nyugszik a romai kérdés, de nem nyugosznak, 
kik azt gonosz merénynyel szőnyegre hozták. Per-
signy a maj. 31-i követválasztásnál, azon kilenczven-
egy követet, kik 1861-ben a pápai fejedelemség mel-
lett szóltak és szavaztak, hivatalos interdictum alá 
vetette. *) Néma odaengedést követelnek a követek 
tői a kormány nézeteire, s mikor ezt a követek meg-
teszik, a népet hűségesen képviselik. A szent-szék ki-
fosztatásához akarták szoktatni kebleinket, mi han-
gosan ellentmondtunk, most altatni akarnak. Nincs 
erény, mely a jognak tiszteletet szerezzen, de saját 
vesztén is megriad a bün, semmint hogy tizenegy szá-
zados fejedelemséget erőszakkal megdönteni merjen. 
Marad tehát a romai kérdés, miként volt kétév előtt. 
Sokat tanakodtunk fölötte, most akarnák, ne gondol-
junk reá, ne szóljunk felőle. Féljünk a meglepetéstől. 
A bün alkalmat les, megszűnt merni, de nem szűnt 
meg lenni. Fölvétetett más kérdés, marad azonban 
első s legfőbb a romai kérdés, melyre meszsziről kö-
zelről, közvetve s közvetlenül minden vonatkozik. 
Fáradalmas munka a koronás és korona nélküli for-
radalmat a gonoszságnak szokott tekervényes utjain 
figyelemmel kisérni, szavait, tetteit fölfogni, sorba 
helyezni, hanem presbyteris sic congruit, ut sumant 
et dent ceteris, hogy mindnyájan egy szivvel egy lé-
lekkel kiáltsuk : „si oblitus fuero tui Jerusalem, ob-
livioni detur dextera mea. Adhaereat lingua faucibus 
meis, si non proposuero Jerusalem in principio laeti-
tiae meae." 

Boggio, Pisanelli s Passaglia april 22- 23-án szól-
tak a földobott szólamnak: „szabad államban szabad 

J) „Députés, qui ont vóté contre l'avis du gouverne-
ment, lors d'une circonstance importante (a szent-széket lecz-
kézni) n'ont plus le patronage officiel." Persigny 1863. maj. 
8. (Monde 127. sz. maj. 10.) 

egyház" értelméről; a szerencsétlen pap pedig, ki, 
még Jézus társaságában volt, szűz Maria szeplőtelen 
fogantatásáról könyvet irt, a ker. ajtatosság által szűz 
Mariának fölajánlott hónap első napján, a szakadárság 
megalapítására, az egyház legkegyetlenebb üldözte-
tésére törvényjavaslatot nyújtott be. — Tárgyözön 
ömlik tollúnk alá. A forradalom vezéreinek álnoksá-
gait , ellenmondásait ismertessük-e, vagy a szeren-
csétlen papnak szerencsétlenebb nyilatkozatjait? A 
papságtól az egységes Italia alkotmányára, tehát a 
szent-szék kifosztására kicsikartatni tervezett eskü 
gyülöletességét nyissuk-e föl, vagy pedig a bün ma-
rásaitól kínozott papnak dühöngéseit, s nyomorult 
sorsát? Passaglia két szónoklatban, mint az osztriga 
a tűzön, bensejének minden rémületességeit fölnyi-
totta, kiöntötte, s mint a scorpio, saját fullánkjának 
mérgével magát meggyilkolta, mivel a jók előtt a 
borzadásnak, követtársai előtt a megvetésnek tár-
gya lett. Effusa sunt viscera ejus. Javaslata elvette-
te t t , de a merények sorából, tehát tollúnk alól ki 
nem esett. 

Boggio megtámadta a kormányt, mivel a püs-
pök ellen föllázadt papokat czéltalanul jutalmazza. 
„Mit akartok ti nyerni a passaglianus-papokkal? Ezek 
excommunicati, a divinis suspensi. A nép borzad tő-
lök, lelkismeretét rájok nem bízza. A vallásos polgár 
tiszteli a püspököt, s oly papot keres, ki püspökének 
szeretetét birja. A vallástalan polgár megveti a sus-
pensus, és a nemsuspensus/papot, ennek semmiféle 
papra nincs szüksége. Mit nyertek tehát ? Hasztalanul 
a pénzt tékozoljátok." — Pisanelli válaszolt: „Sza-
bad államban akkor lesz szabad egyház, ha mindket-
tőt egymástól teljesen elválasztjuk. E czélra két rend-
szer van. Első az üldözés, a kifosztás. Ettől irtódzom, 
mivel az üldözés mindig többet ártott az államnak 
semmint az egyháznak, az államtól fizetett pápság 
pedig közcsapás, mivel tekintélye nincs. — A másik 
rendszer, lemondani minden jogokról, melyekkel az 

J ) Atti uff. nr. 1200. pag. 4672. — Armonia 98. sz. 25 
apr. 1863. 
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állam az egyházban bir. Üdvözleni fogom a napot, 
melyen ezt fogom tehetni. Mig a pápa Romában ural-
kodik, addig a ,piacet' az ,exequatur1 jogainkat meg-
tartjuk. A szabadelvű papságot jutalmazzuk, mivel a 
nagy czélban minket segíteni törekszik. A papság nagy 
része tévedésben, tudatlanságban van, azért nincs ve-
lünk. Ezek csinálják a szakadárságot, kik az egyhá-
zat a földi érdekektől leoldozni vonakodnak." Erre 
Chiaves: „Tehát a szólamnak igy kell hangzani: ,jó 
fólügyelet alá vetett egyház a szabad államban.' Óhaj-
tanám, ha Passaglia követtársunk némi fölvilágosítást 
adna." A tribünre lépett a kihívott. 

Csendeség, botrányra készült figyelem fogadta; 
világi ruhában, az önhittségtől éles vonásokra mere-
vedett arczczal, öszszeszoritott ajakkal, szikrázó szem-
mel lépett a szószékre, balkeze felső öltönyének nyílá-
sába akasztva, jobbja szüntelenül hadonáz, üti a szó-
széket, a szenvedélyek rohama orditásokban tör ki, 
hogy a közbeszélgetést lármájával elnyomja. „Romai 
remetelakomban sokat elmélkedtem e tárgyról, nem 
vagyok ujoncz a pandectákban, ismerem a canoni jo-
got, mivel szeretettel tanulmányoztam ; pap vagyok, 
ötven éves fejem illetékesen szólhat, mit érez a tárgy-
ról az egyház. A természetíolöttiekben szabad az egy-
ház, ő neveti a ti fölügyelésteket, halad saját ösvé-
nyén. De ha saját körödből földre lépsz oh Roma! ak-
kor én kérdőre veszlek ; megállj, itt az állam az ur. 
A fejedelemség téged nem illet, ez már körödön kivül 
van. — A pápa és a püspökök a fejedelemség mellett 
nyilatkoztak; e nyilatkozat emberi itélet, hibás, kell, 
hogy viszszavonassék. Szabadelvű pap vagyok, tár-
saim számosak, magam nem állok. Az állam csak hi-
vatalomat fizeti, én egy követtársam asztaláról élek.2) 
Mondatott, hogy suspensus, excommunicatus vagyok. 
Valóban? s nem vagytok-e ti velem együtt ugyan-
azok? S ki mondta ezt nektek, hogy kiközösítve va-
gyok ? — Nem ; sem én nem vagyok kiközösítve, 
sem ti. Ezen Ítéletet földi hatalom, földi indokból, 
földi érdek miatt mondta ki fölöttünk; ez itélet sem-
mis." Maj. 1-én az előbb beadott törvény-javaslatot 
szükségesnek, sürgetésnek, szabadelvűnek vitatta. 

J) Armonia 96. sz. 24. apr. 1863. 
2) Gróf Cavour Gusztáv adott lakást, s étket a 20,000 

lirával évenként rendelkező szegény Passaglianak. Gusztáv 
gróf vallásos, az Oltári-szentséget égő gyertyával követte a 
haldokló Camillehez, Passaglia szivének rémületességein el-
borzadva, ezt maj. 1-én házából s barátságából eleresztette. 
Haereticis communio et mensa negatur. írják, hogy Passaglia 
Gallengához költözött, kit 1847-ben Mazzini Carlo Alberto 
meggyilkolására fölbérelt, s Turinba küldött. 

„Van 180 püspökünk, atyáink az Urban. Halljátok, 
mily esküt tettek le egykor a püspökök : ,hűséges le-
szek a király ő fölségének.' Romának tanai szerént ezen 
eskü a püspököket még kötelezi; ők esküdt ellenségeink, 
a hazának polgárai soha nem lehetnek. Nemcsak ezek, 
de a világnak minden püspökei kegyetlen háborút 
indítottak ellenünk, ők átkoznak minket. A pecsétőr 
bölcsesége, hiszem, megteszi a szükségeseket. Ront-
suk el az ő első esküjöket második esküvel, s szűnje-
nek meg lenni ellenségeink. E vész nagy, tegyünk 
erélyes intézkedéseket, s mondjuk mindegyikének: 
esküdjél, hogy nem fogsz conspirálni a kormány el-
len ; esküdjél, hogy hazádnak szivébe gyilkot nem 
fogsz mártani; esküdjél, hogy hazádat idegennek el 
nem árulod; esküdjél vipera, esküdjél élő méreg." *) — 
Crepuit medius, effusa sunt viscera ejus. Zúgás, bor-
zadás, botrány követte a lelépőt, Cavour Gusztáv 
hozzá sietett, fönhangon mondá : ,ma estve nem aka-
rom házamban látni,' a követek nem akartak a tör-
vényjavaslathoz szólni; „dobjátok-el, nem bánom, igy 
rimánkodott Don Carlo, de legalább tárgyaljátok," 
hanem mit se nyert; Pisanelli a kényszeritett esküt 
hoszszu véres üldözésnek nyitányául mondta, mely 
Francziaországnak se használt, a házat egyszerűen, 
minden átmenet nélkül a naplóban, napirendre vitte. 
Passaglia, homlokát törülgetve távozott. Május első 
napján az egyház ellensége öszszezuzatott ; Ipsa con-
teret caput tuum. 

Hol vegyük föl a zilált szálakat? 
A szólam: ,szabad államban szabad egyház' Ca-

vournál se volt komoly, csalétek volt az a papságra, ne-
vetségességét, alkalmazásának lehetetlenségét, benső 
ürességét kiki látja, a követek többször kimondták. 
Pisanelli irtódzik az üldözéstől, de még is megteszi, 
a kifosztástól, de a 352 zárda eltörlése, a püspöksé-
geknek elkobzott javai, s a szent-szék kifosztatására 
tett szakadatlan törekvései őt kifosztónak mutatják. 
A mikor az egyház függetlenségének egyedüli védfa-

' ) „Io dico a Roma : io ti esamino. Roma stimmatizzô 
il nostro fatto quai scellerato. Questo giudizio é sentenza e r -
ronea, che deve essere rittrattata. — Siamo dunque scom-
municati. No ,—né scommunicati voi, né sospeso io." AttiufT. 
nr. 1219. p. 4740. (Armonia 97, 98, lOOsz.) „I Vescovihanno 
recato e recano alla nazione danni gravissimi. Guerra atroce 
si è fatta, e si fa contro lo stato. La gierarchia tutta, quasi 
tut ta insidia alio stato, oppugna la nazione. Sin qui vi ha ma-
ledetti. Reprimetela Ella è una vipera, è veneno. I Vescovi 
hanno g.urato di danneggiarci. A dire a ciascun Yescovo, a 
ciascun prete : giura ! di non cospirare ; giura ! di non immer-
gere il tuo stile nel seno délia tua patria ; giura ! giura !" 
Atti uff. n. 1220. p. 4744. (Armonia 106. sz. 5. maj.) 
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lát, a pápai fejedelemséget, megdöntötte, mikor a tár-
sadalmi befolyásból lehetőleg kizárta, akkor elválik 
egymástól a két hatalom, teljesen jogfosztott lesz az 
egyház, az állam nem fog ily egyházzal gondolni, 
nem fog vele törődni, mintha nem is lenne, ugy fogja 
tekinteni. Mely állam érintkeznék oly társulattal, mely-
nek semmi joga nincs? Melyik hatalom érintkez-
nék a pápával, egy idegen állam alattvalójával, ki 
folyamodnék hozzá? midőn a folyamodást a csendőr-
ség elfogja, a választ letiltja, elkobozza, a közlekedést 
elzárja, a pápát törvényszék elé állitja, elitéli, bünteti 
stb. Az államnak joga van tudni, mily levelezést visz 
valamelyik alattvalója a külfejedelmekkel. A ,piacet', 
mely miatt Pisanelli nem már a püspököket, mivel 
ezek majd mind száműzve vannak, hanem a helyet-
teseket és plebánusokat tömlöczözi, ebből veszi erede-
tét, csak hogy a pápa sehol nem külfejedelem, hanem 
mindenütt atya, valamint Romában minden katholi-
kus otthon van, egy se külföldi. S nem akarván egy 
fejedelem se a pápával, más államnak alattvalójával, 
közlekedni, lenne annyi pápa, a hány ország, lennejó 
felügyelet alá vetett egyház a mindenható államban; 
mely saját pápája által alattvalóinak lelkismeretén is 
uralkodnék, mint Muszkaország uralkodik, s miként 
I. Napoléon akart uralkodni. A lelkismeretek függet-
lenségének, mely egyedül a pápai fejedelemség által 
védetik, elkobozása után volna teljes szabadság, mivel a 
hit és erkölcs tanokban az állam rendelkeznék. Hogy 
az állami és egyházi hatalom mindenütt elválasztva, 
hogy a lelkismeretek sértetlen szabadsága az állam, 
az erőszak irányában biztositva legyen, a két hatalom 
Romában egyesítve vagyon. És ha az egyetemes kath. 
püspökség, midőn a pápai fejedelemség mellett nyi-
latkozik, az egységes Italia forradalma ellen conspi-
rál, inkább ezen forradalom koronás vezére, kormá-
nyával együtt a ker. társadalom lelkismereti szabad-
sága, s lelki függetlensége ellen conspirál, s nem már 
az öszszes püspökség, de az öszszes népek és nemzetek 
kárhozatát hívja föl fejére. A romai népnek van azon 
egyedüli dicsősége, hogy a nemzetek és népek szabad-
ságának, nemességének biztositékát saját fejedelmé-
ben s alkotmányában bírja. Sok üres szólamot vetett 
föl a forradalom, melyet minden tény meghazudtolt; 
de Cavour szólamához mérve üresebbet soha föl nem 
dobott. Lenne csak a társadalom tökéletes, s minden 
polgár szent ; lenne az állami hatalom oly szenteknek, 
kik a szentek példányai, kezébe letéve ; lenne csak 
ezen életszentség a donum perseverantiae által jövőre 
biztositva, a donum sapientiae et scientiae, a donum 
consilii et intellectus által ékesítve, akkor lehetne ta-

lán szabad egyház szabad államban, különválva a két 
hatalom egymástól, egyik is másik is saját körében 
az ő szent erényei által megtartva, egymásnak köl-
csönös tiszteletében versenyezve; de lehet-e, lesz-e 
valaha e paradicsom a földön ? napjainkban legkeve-
sebb a valószínűség. Sőt még akkor is, a polgár mind 
az egyháznak, mind az államnak hive, lelkével, mely 
testi tettekben nyilatkozik, az egyháznak, — testé-
vel, melynek tette lelkéhez fölnyúlik, az államnak 
alávetve; az egyház belőle jó keresztényt, az állam 
jó polgárt akar képezni ; ime két festész egy vászon-
darabon kétféle képet akar festeni, két gazda egy 
szántóföldön kétféle magot akar termeszteni, hacsak 
előre meg nem egyeznek, meddig fog az egyiknek, 
meddig a másiknak keze nyúlni, nem fognak festeni, 
hanem egyremásra mázolni; nem fognak magot ter-
meszteni, hanem egymásnak vetését taposni, vesze-
kedni, verekedni, egymást tépni, s elragadja az egész 
vásznat, elfoglalja az egész szántóföldet, a ki a kettő 
közül lelkismeretlen is lehet, a ki erőszakkal bir, s 
vele élni szokott, s lesz az egyik mindenható, a másik 
semmireható. Ide tör a forradalmi conspiratio, ide tört 
mult században a forradalmi absolutia, a szabadkőmi-
vességnek hü társa és eszköze. A közjog, a köz-sza-
badság az állam kegyelmére van bízva; ezt az egy-
házzal tenni nem szabad; a concordatumok egyes 
pontjait kivánhatjuk más alakban, de a concordatum 
eszméje ellen szólni nem szabad, mivel az egyház függet-
lenségének most lehető biztositéka. A szólam tehát nem 
békét, hanem örök harczot, az alkalmazásban örök le-
hetetlenséget rejt. A pogány, a szakadár, vagy az eret-
nek állam mit sem akar tudni az egyházról, ezt ért-
jük ; itt a két hatalom elválása szükséges, sőt kívána-
tos, hogy, miként Daniában, Svédországban, Norvé-
giában s Angolországban az egyháznak legalább annyi 
szabadsága legyen, mint az utolsó szatócskereskedés-
nek. Itt az elválást, mint mentőszert elfogadjuk, kö-
veteljük; de a keresztény társadalomban, a kath. ál-
lamban rendes helyzetnek soha se mondjuk. Lehetőleg 
legyen szabad az egyház, ez expediens oly helyzet-
ben, melyet nem változtathatunk ; teljesen legyen sza-
bad az egyház, legyen független, legyen a polgárnak, 
legyen az államnak vallása, boruljon az Isten oltárá-
hoz, boruljon a kenyér szine alatt rejlő Megváltó elébe 
a polgár, és az állam az ő hatalmával, alkotmányával, 
intézményeivel, s nemzeti szokásaival, ez a rendes ál-
lapot; itt az elválást kárhoztatni, a kölcsönös egyet-
értést, s érintkezést, kölcsönös befolyást kívánni, üd-
vözölni áldani fogjuk. Pogány társadalomban pogány 
államot akar a conspiratio, elszakadást tervez, mivel az 
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Isten törvényének tiszteletétől, zsinórmértékétől is a több-
ség által megszavazott önkényben elvált. Teljes jogtalanság 
a népben, teljes mindenhatóság az államban, a forradalmi 
caesarság, s a forradalmi democratia eszménye, törekvései-
nek végczélja. Addig a pápai fejedelemség lelkismereteink-
nek a jelen államszervezetben védve, a pogány, a szakadár, 
az eretnek államokra vallásos éréntkezéseinknek pontja lesz. 

Pisanelli az egyházról a földi érdekeket akarja leoldani, 
azért még is a püspökök és pápa ellen a papokat zsebérdekkel 
toborzza; Passaglia az egyházat a természet fölötti körre 
zárja, hanem azért magát és elvtársait a földi érdekbe, állami 
hivatalba, dús jutalmakra huzza ; politikai cselszövényekbe 
vegyült papság fogja az egyházat az ő természetfölötti hely-
zetébe hozni ! Földi vágyakkal telt papság akarja az egyhá-
zat a földi vágyaktól fölszabadítani ! Vajha ne kellene a föl-
diekről gondoskodni, többet gondoskodhatnánk az égiekről. 
Sz. Gergely pápa is kívánta, vajha csak saját és a hivek üd-
vösségéről gondoskodhatnék. De sz. Pál, hogy az evangeliom 
terjesztéséről gondoskodhassék, gondoskodott a szönyegkő-
tésről ; s kiki, hogy örök üdvéről gondoskodhassék, gondos-
kodik mindennapi eledéről, s a ki erről nem akarna a mai tár-
sadalomban gondoskodni, nem gondoskodnék lelkéről se; qui 
suorum maxime domesticorum curam non habet, űdem nega-
vit, et factus est infideli deterior. A pápa gondjait a fejede-
lemségre is osztja, hogy az öszszes egyházra a többi gondjait 
üdvössebben fordíthassa. A fejedelemség az ő kezében eszköz 
és szükség, nem pedig czél. Többet gondolhatna az egyházra, 
ha a fejedelemségtől fölmentetnék, s ő örülne, h a fölmentet-
hetnék; kétségkívül a mezei gazda is jobban tenné, ha lege-
lőiről, vetéseiről, marháiról 12 óra helyett 24 órát gondolkod-
nék naponta. Hanem a gazdászatnak ezen elve mellett három 
nap múlva nem legelőiről, nem marháiról, hanem végső órái-
ról kényszeríttetnék gondolkodni. A pápa is, ha az államok 
mai szervezetében a fejedelemségre nem gondolna, az öszszes 
egyházról sikeretlenül gondolkodnék ; megtisztulna a világi 
gondoktól, föloldoztatnék a földi érdekektől, de egyszersmind 
az egyháznak üdvös kormányzatjától is. Hogy a lelkeket kor-
mányozza, bajoskodik a fejedelemséggel. Gondoljon csak a 
pápa az ő kis fejedelemségéről annyit, mint Victor király a 
vadászatokról, a színházi személyzetről, a lovakról, a katonai 
ünnepélyekről, legjobban fogja kormányozni kis államait, 
többi gondjait az egyetemes egyház kormányzatjára fordít-
hatja. A fejedelemség nem csak nem akadályozza, sőt hatal-
masan segíti őt in solicitudine omnium ecclesiarum. 

Válaszfalat akar húzni Passaglia, és Pisanelli a termé-
szetfölötti és a természeti rend között, határt az egyháznak, 
határ t az államnak. Valljon a természetfölötti rend nem a 
természeti rendhez csatoltatott-e , hogy ezt megszentelje, a 
megszentelés solidáritásában az emberi nemet föntartsa, s 
azon töréseket, melyeket a természet rendje az első nagy 
bün által szenvedett, kijavítsa ? A természeti rend csak a 
természetfölötti rend által tartathatik fön saját természeti 
méltóságában az elaljasodás, a végfeloszlás ellen. Megszen-
telődni kell és vezéreltetni az egyénnek, kell az államnak, 
kell a társadalomnak is, mivel mind a három a természeti ren-
den áll. A megszentelődés érintkezést követel a természetfö-
lötti rend közegével e földön , az egyházzal. Ez érintkezés 
az egyénnek vallásossága, az államnak religiója s termé-

szetfölötti rendnek befolyására kezdvező intézmények a 
társadalomban. Nem elszakadás tehát , hanem kölcsönös kö-
zeledés, és két uton, a természeti rendnek meggyógyitására, 
fölemelésére, megszentelésére czélzott közös munkálat a két 
hatalomnak hivatása. Más köre van az államnak ; igen, vala-
mint az egyes polgárnak az egyházi körtől, a körök különb-
sége megkülönböztetést, de nem elszakadást követel. Ezen 
érvek, habár nem is Pisanelli, de az ötvenéves papi fej előtt, 
mely oly szorgalommal tanulmányozta a canoni jogot , és a 
hittant, ismertek lehetnének. Szólhat a pap, mit érez az egy-
ház, de csak akkor, ha püspök ad erre engedélyt. A ,jube 
domne benedicere', vagy a ,benedicite reverendissime páter ' 
nem puszta szertartás, de jogi pontosság. Szólhat a pap , de 
csak ha a püspök van háta mögött; szólhat a pap a püspök el-
len is, de csak ha a pápa áll oldala mellett. A püspök és pápa, 
az öszszes püspökség ellen nincs sz. Jeromos, nincs sz. Ber-
nard, nincs siennai sz. Katalin , nincs sz. Terézia, csak Lu-
ther és Savonarola. A természetfölötti rendben maradjon az 
egyház ; de hátha megtagadja a föloldozást, az Oltári-szent-
séget, a temetést, a házasságra az áldást, az állami vagy az 
egyházi körben leend-e ? A tapasztalás mutatja, hogy ez mind 
az állam körébe vágónak tartatik J)- Egyedül a szent malaszt-
tal rendelkezzék tehát az egyház? A malasztról az egyház nem 
rendelkezik, csak a földi tényről, melyhez a malaszt kötve 
van. A tanítás, a szólás nem e földön, s földi tényben törté-
nik ? Minden földi tényről mondjon le t e h á t , minden ily 
földi tényben az állam körébe lép-e az egyház , s ezért 
Passaglia kérdőre vonja az egyházat ? Mi tudatlanok ! mi 
tévedők ! kik nem ismerjük az egyház j avá t , midőn a földi 
körből kizáratik, földi érdektől kitiltatik, földi fejedelem-
ségből, melyet a világ egyik pontján neki az isteni gondvi-
selés adott, s tizenegy századon át a trónok és nemzetek rom-
jai között föntartott, megfosztatik. Boldog tudatlanságom ! 
melyre engemet a csalhatlanság oktat ; boldog tévedésem, 
melybe engemet a pápa és az öszszes püspökség vezetett; 
én ily tudatlanságban, ily tévedésben holtig maradni, s be-
lőle és vele az örök bíró itélő széke elé lépni akarok. Boldog 
szakadárság! midőn a pápa körül sereglett püspökséget kö-
vetem : ily szakadárság elszakadás az eretnekségtől, a sza-
kadárságtól. 

Esküt kiván Don Carlo a papságtól. Az egymást kizáró 
eskü között mindég az első érvényes. Esküdött Farini, Pa-
solini, Minghetti IX. Piusnak ; esküdött Peruzzi a nagyher-
czegnek, Venosta Mazzininek, Manna II. Ferencznek ; elá-
rulták fejedelmöket, megszegték esküjöket, esküdtek másod-
szor Victornak mint miniszterek ; legtöbbször esküdött Pas-
saglia, mint szerzetes, mint romai tanár, mint turini tanár, 
mint képviselő ; az esküszegők sokféle esküt tesznek, sokféle 
esküt követelnek, ez az ő erkölcsösségök ! A püspököktől es-
küt a szent-szék kifosztatására ? Esküt a mult évi pünkösti 
nyilatkozat ellen, melyet kiki elfogadott ? Ily papságtól, 
mely egymást törő két esküt képes volna tenni, ne várjon a 
világ erényt, ne várjon hűséget. Az esküszegő Passaglia es-

1 ) Santa Rosa ministemek megtagadtatott a temetés , e miatt a 
turini érsek Fenestrelle várába záratott . Pianta Józse f , mult év dec. 
13-án három hónapos tömlöczre és 500 lira fizetésre Ítél tetett , mivel 
Ferrari Jánosnak a föloldozást a haláloságyon megtagadta. (Armonia 
112. sz. 12. maj. 503.1. 1863. 
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küszegőket keresett, socios habuisse malorum. Az eskü emlí-
tése föllázitotta a turini miniszterek és képviselők lelkismere-
tét, nem csuda, hogy Passaglia törvényjavaslatát tárgyalni 
sem akarták. 

De habár a turini kormány nem akarja esküre vonni 
az olasz papságot, a papság s vele mindnyájan esküdni fogunk 
s esküszünk, régi eskünket megujitjuk : spondeo obedientiam 
et reverentiam tibi et successoribus tuis ; megujitjuk eskün-
ket, s az Isten látja, hogy őszintén tesszük, hogy követni fog-
juk a pápa rendeletjeit, védeni az ő jogait ; a mikor szól, őt fiúi 
szeretettel hallani, a mikor parancsol, neki fiúi szivvel en-
gedelmeskedni. Esküszünk, eskünket megujitjuk , s az Isten 
l á t j a , hogy minden legkisebb utógondolat nélkül tesszük, 
hogy püspökeinket mint magistros in Israel tekintjük, s tő-
lük fogjuk venni, mit akar az Isten, mit érez az egyház; ne-
kik alávetjük akaratunkat , tudományunkat, nézeteinket, s 
mikor a pápával egyet tanitanak, átkot kiáltunk, s mig csak 
szólani tudunk, átkot kiáltandunk bár mily ötven éven 
alól, ötvenéven fölüli fejre , sőt saját fejünkre is , ha ekkor 
nekik ellent mond, ha nem engedelmeskedik. 

Nagy-Maria-Czeli bacsujárás. 
III . 

K i s - M a r t o n , (Sopron megy.) sept. 2-án. — A 
hold halvány arcza fényt terjesztett még az ég boltozatára s 
földtekénkre, midőn a zarándok sereg, a mult nap fáradal-
mait kipihenve, már a lövői szentegyházat körülvevé. A ta-
pasztalás itt is igazolta : „minden kezdet nehéz" — a por, 
hőség, izzadság többeket meglankasztott, a lélek ébersége 
mellett a test tikkadt lett — s kinek kell sulyosb harczot 
vivni, mint a ki önmagát legyőzi ? — s e győzelmet kelle 
hinnem, midőn a templom várva-várt fölnyitása után ör-
vendve lépett zarándok seregem az Istenházába, melyről már 
az ó frigyben Salamonnak igértetett : „szemeim s szivem ott 
lesznek mindennap" (III. Kir. IX. 3.) — et erunt oculi mei, et 
cor meum ibi cunctis diebus — s mily öröm vala látni, hogy 
itt is a szeretet Anyja trónol a főoltárképen, a szentegyház 
az ő tiszteletére levén szentelve, s kit az egyház „hajnali 
csillag czimével dicsőit, — mi is azon reménynyel üdvöz-
lénk : „kik engemet reggel keresnek, megtalálnak" (Példab. 
VIII.) Első apostoli királyunkról, sz. Istvánról, — levén a 
szent-mise, az ő példája u j buzditásul szolgált, buzgósága s 
a sz. Szűz iránti áhitata követésére, — A helybeli népből is 
számosan jelentek meg isteni-szolgálatunkon, mert mi taga-
dás benne, itt is mint másutt , valamint a népre illenek mai 
napiglan Üdvözitőnk szavai : „az evangeliom a szegényeknek 
hirdettetik" —• pauperes evangelisantur — ugy a nép az, 
mely az isteni-tiszteletnek örvend, midőn a miveltnek, tudós-
nak látszani vágyó világ azt magához illetlennek véli , —• s 
azért mily sokan jutnak a hiu tudvágy által kárhozatra, 
minthogy az isteni-tisztelettel keveset gondolnak. Valódi tu-
dós az, ki önakaratát az isten alá rendeli, kinek minden tudo-
mányban főelve „a bölcseség kezdete az Ur félelme." (Pb. 1.) 

A sz. Szűz oltára zsámolyánál, egyik leghivebb tiszte-
lőjének, sz. Istvánnak, esedezésébe bizva emeltem szót a sz. 
mise után, fölfogva tegnapi elmélkedésünk fonalát a sz. Szűz-
ről. — Mily képet nyújt tehát nekünk a Szentlélek a legbol-
dogabb teremtményről, Máriáról ? — 0 , ki szintén az idők 

tel jén, midőn a világ a négyezeredik évhez közelgne , mint 
Dávid elrejtett — azaz : hajdani fény nélküli gyökeréből 
sarjadozó — virág tűnt föl, mégis az örök időkből való. Mer t 
a Szentlélek tanitása szerént, valamint a Fiu Isten megteste-
sülése, ugy Anyjának megválasztása örök időtől való. „Örök-
től fogva elrendeltettem, régtől fogva, minekelőtte a föld 
lenne" (Péld. VIII. 23.) — ab aeterno ordinata sum, et ex 
antiquis — antequam terra fieret — e szavakat helyezi az 
Isten lelkétől vezérlett egyház nyilvános imáiban, zsolosmái-
ban a sz. Szűz ajkaira, mintha mondaná: Isten öröktől fogva 
határozta, hogy minden teremtmények fölé helyeztessem, 
azon időtől fogva akar ta , hogy az Isten anyja méltóságára 
jutván , csak e szent Fölség előzzőn meg. Mielőtt semmiből 
alkottatnék a világ, az én képem, úgyszólván, az isteni esz-
ményben s örök határozatban létezett. Még a föld nem volt, 
sem teremtmény, s már az isteni kegy tárgya valék, s a Ma-
gasságbelinek öröme — mert az ő szemeiben azon malasz-
tok teljében, azon erények fényében tűntem föl, melyeket 
reám árasztani, melyekkel ékesiteni véghetetlen irgalmából 
akart. — Dominus possedit me ab initio viarum suarum. — 
Igy ismerteti a Szentlélek a sz. Szűz képét az örökkévaló-
ságban. 

Nem különben vonzó, bájteli, dicső a kép, melyet az 
idők kezdete óta ismertet. Alig jön létre a világ, már e sz. 
Szűz kiváltságai, csodamüvei a világnak hirdettetnek, mert 
a gonosz lélek győzelme után első atyáinkon, melynek reájok 
s utódaikra siralmas következményei lőnek, a tábor élén, 
mely a pokol kezeiből a győzelmi zászlót kiragadja, Maria 
jelenik meg. „Ellenkezést szerzek közötted s az asszony kö-
zött, a te ivadékod s az ő maradéka között, ez fejedet ront ja 
m e g . " _ (Mózses I k. III. 15.) Tudd meg, mond az Ur a 
kisértőhez, engesztelhetetlen gyűlölséget teszek az asszony 
s közéd, ki minden erőlködésed daczára szétzúzza fejedet, 
megtöri hatalmadat, s ha te Évában az élők anyjában, 
gyengeséget, hiszékenységet találtál , magadat s mara-
dékait bűnre vezetted ; Mariában, a Megváltó anyjában, a sz. 
Szűzben ellenfélre találsz, ki e veszélyt elhárít ja, hasztalan 
öntended ellene mérgedet, ártalmatlan leszesz, s ki zsarnok 
szerepet vittél az első irányában, rabszolgája leendesz a má-
sodik Évának, s csak azoknak árthatsz, kik rabigádat önkény-
tesen veszik magukra. 

Az idők folytán ezen igéret mindinkább földerittetett, 
s az igéret hő vágyakat költött a patriarchák és próféták 
keblében. A Szentlélek a Szűz képét hová tovább u j rajzok-
ban ismerteié a választott népnél. Az ó frigykönyveiben ol-
vassuk e rajzokat, melyek történetei jeles személyiségei 
egyre tükrözik a várva várt s kért eszményt. Az égő, s mégis 
sértetlenül maradt bokor az Áron vesszejében, Gedeon gyap-
jában, a frigy szekrényben, stb. 

A lövői egyházat, hol e napi isteni szolgálatunkat tar-
tánk, fény, tisztaság, ékesség jellemzi, mi a nt. plebánus ur 
buzgóságának s éberségének eredménye. Megmutatta ő , a 
kegyúri semlegesség mellett is , mit tehet az Isten háza di-
szét óhajtó lelkipásztor csupán hiveire támaszkodva. Őbenne, 
az Urban elhunyt jeles egyházi férfiúnak W e i n h o f e r n e k 
lelke él, kinek előbb segédlelkésze volt. Kövesdre, a legkö-
zelebbi helységbe, a regg azon órájában értünk , midőn sz. 
mise tartaték. Nagy örömmel s készséggel tértek a vezetők 
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a szentegyházba, együtt dicsőítni Istent az ott számosan egy-
begyűlt hívekkel, kik viszont a szent-mise után buzgón aján-
lották magukat imáinkba, sőt misék szolgálatára is fölkértek. 
Szép sorfák között jutottunk Czenkre, hol rövid nyugidőnk 
alatt kellemes találkozásom volt nt. T o 1 n a y Antal plebánus 
úrral, kit már az 1857-ki országos nagy-maria-czeli bucsu-
járásból volt szerencsém ismerni, s két paptársával , kik kö-
zül egyik kedves emlékű pesti növendékem volt. — Czenk a 
nagy Széchenyi István családi lakhelye s birtoka vol t , mint 
hazaszerte ismeretes dolog, — e nagy férfiúnak sok emléke 
van köztünk, de a vallás iránti buzgóságát semmi fényeseb-
ben nem örökitendi, mint azon nagyszerű templom, melynek 
alapját sz. István királyunk tiszteletére letéteté, s a mely utó-
dai buzgóságából jelenleg is épittetik. Czenken végződik a 
tiszta magyar ajkú faj, — s a szomszéd Kóbháza (Kohlnhof) 
már horvátajkuak lakhelye. Határában van azon szép búcsú-
járó hely s templom, mely Nagyasszony mennybemenetele s 
születése ünnepein nagy számú ajtatos hívektől látogattatik, 
s e két alkalommal a bucsujárók miat t , kik nagy számmal 
magyarok, hazai nyelvünkön is hirdettetik az Isten igéje. 
A sz. Szűz képe ide helyezéséről bizonytalan hirek keringnek a 
nép között, —• nagy tiszteletben tartatik — de egy házilag 
kegyelemképnek nincs nyilvánítva. — Már innen láthatni 
Sopron templom-tornyait, s a dombon fekvő szélmalmot, hova 
déli órákban ér tünk, s a Szentlélekről nevezett plébánia-
templomban az Oltári-szentség imádása után nyugórát t a r -
tottunk , — s szerencsém volt ft. R a u c h Sales. Ferencz 
prépost-kanonok s plebánus szivélyes fogadtatásában része-
sülni. Ki hinné ? Soprony kalmárlelkii vendéglői két helyen 
utasították el bucsujáróinkat ! Isten ne tulajdonitsa nekik 
vétkül. — Sopronyban e napon nagy sürgés forgás volt , az 
nap érkezett a kir. helytartó, nm.gr. P á l f f y Mór e városba 
hivatalos látogatáskép. Tiszteletére ő mélt. S i m o r János, 
győri püspök is megérkezett, kinek kiséretében örömmel üd-
vözöltem ft. P a u e r János , fehérvári kanonok u ra t , hazai 
Íróink jelesbikét, kihez a fiatalabb kori irói pálya kedves em-
lékkel csatolt. — Délutáni utunk Klinpán s Czinfalván ke-
resztül estére Kis-Martonba vezetett, hol a Calvaria-templom 
lépcsőinél térdre borultunk, s az esti-imák után zarándok 
társaimnak ismét egy kis éji emléket nyújtot tam, ajánlván: 
hogy e kegyelem-helyen, hol Urunk szenvedése s halála oly 
élénken ábrázoltatik, emlékezzünk meg ismét a halálról, 
melyről sz. Pál irja : „Meg van határozva, hogy mindenkinek 
meg kell egyszer halni" — statutum est omnibus hominibus 
semel mori — és különösen vegyük elménkbe, milyen a jó, — 
s milyen a rossz keresztény halála ! — A jó keresztény halá-
lát a Bölcseség könyvében olvassuk leírva : „Az igazak lel-
kei pedig az Isten kezében vannak, síiem illeti azokat semmi 
gyötrelem. — Láttatnak az esztelenek szemeiben meghalni, 
s az ő kimulásuk nyomorúságnak ítéltetik , elveszésnek tő-
lünk lett elmenetelük, ők pedig békében v a n n a k . — H a az 
emberek előtt kínokat szenvedtek i s , az ő reménységük hal-
hatatlansággal teljes; kevéssé szorongattatván, nagy jutal-
mat nyerének, mivel őket Isten megkísérté, s magához mél-
tóknak találá." 

A rossz keresztény halálát a dúsgazdag példája tünteti 
előnkbe,kiről irva van sz. Lukácsnál: (XVI.) „Vala egy gazdag 
ember, ki bársonyba s bíborba öltözik vala , s naponként fé-

nyesen vendégeskedék. Lőn pedig, meghala a gazdag, és el-
temettetek a pokolba. 

Melyik halálával akarunk meghalni? 
Hiveim vendéglőbe kerestek nyughelyet, én főtiszt. 

P i c h 1 e r Mihály prépost és plebánus ur kitűnő vendégsze-
retetét élveztem, különben Kis-Martonhoz annyi emlékek 
csatolvák bucsujárásunkból, hogy azokat különös levélre 
kell föntartanom. Isten s a sz. Szűz oltalma velünk ! 

Gyarmathy János, 
somlyó-vásárhelyi plebánus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége május 16-ról kelt legfelsőbb határozatával 

H u s z á r Antal esperest s handlovai lelkészt, és Kamasky Mátyás es-
perest, ó-hegyi lelkészt a beszterczebányai székes-káptalannál cz. ka-
nonokokká legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

KALOCSA. — A japáni vértanuk tisztelete a t. je-
zsuita-atyák templomában következőleg tartatott meg: Az 
ünnepély rendje előre nyomatott programban közöltetett, és 
a pápai okiratból általvett életleirás nyomtatásban kioszta-
tott. A t. pater Rector szorgoskodott a templom ékesitésében 
és a meghívásokban. Szombaton délután maj. 23-kán, 5 óra-
kor délután kezdődött az ünnepély. Ft. T a r y xav. Ferencz 
megnyitó beköszöntés után fölolvasta a szószékről, ünnepé-
lyes méltósággal, a pápai okiratot, mely a japani szentekről 
közzébocsátatott, s azontúl buzdította, a híveket az alkalmas 
időnek fölhasználására, hogy a sz. búcsúban, életjavulás és a 
szentségek buzgó fölvétele által iparkodjanak részt venni. 
Ezekután a mélt. fölszentelt püspök N e h i b a Ker. János ur 
egész segédlet mellett az Ur oltárához lépett , és a három 
szentnek nyilvános segítségül hívása után a hálaadó ,Téged 
Isten dicsérünk'-féle éneket hangoztatá, végül az Oltári-
szentséggel áldást adván, május 24-én pünkösd-vasárnap 
reggel hét órakor kegyelmes érsekünk ő excellentiája tar-
tott teljes segédlet mellett ünnepélyes szent-misét. Délután 
5 órakor ft. K o v á c s József főegyházi kanonok, apát, kirá-
lyi táblai főpap ő nsga a jelen ünnepélyre vonatkozva azon 
igazságot fejtegeté nagy figyelemmel hallgatott sz. beszédé-
ben, hogy a martyrok hitbuzgósága megszégyeniti a jelenkor 
hitetlenségét, s azt üdvös alkalmazásokkal fordította a hall-
gatók hasznára. A sz. beszéd után az ünnepélyes vecsernyét 
tartotta meg a ft. szónok. Végül az Oltári-szentséggel áldást 
adván az ajtatosság e napra befejeztetett. Hétfőn május 
25-én mélt. Nehiba János fölszentelt püspök tartotta az ün-
nepélyes szent-misét; L o n o v i c s József érsek ő exclt jape-
dig, ki a közbejött elrekedés miatt az ünnepélyes szent-mise 
mondását el nem vállalhatá, nyolcz órakor tartott csendes 
szent-misét Délután 5 órakor ft. K o v á c s József praelatus ur 
ő nsga tovább fejtegette, hogy a martyrok buzgósága miként 
szégyeniti meg a jelen hithidegséget, alapul véve az Ur imád-
ságának első három kérését, és azoknak alapján előadván, 
hogy Isten dicsőségének előmozditására, a hitbeli gyakorla-
tok buzgó elvégzésére, és Isten akaratának mindenben való 
teljesítésére törekedni legfőbb szükségünk legyen. Az ünne-
pélyes vecsernyét ít. L i c h t e n s t e i g e r Ferencz oldalka-
nonok ur tartotta meg. — Május 26-án a szent-misét mélt, 
Z o m b o r y János czimzetes püspök ur tartotta ; a szent be-
széd a keresztény reményről szólott, és az ünnepélyes vég-
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vecsernyét ft. Tary xav. Ferencz végezte. — Mi volt mind 
ebben épülésre való ? a) Mostani időre nagyon hasznos, ha 
martyrokat állit az egyház előnkbe, kell hogy mindinkább 
neki bátorodjunk, hogy ne hajoljunk mindenfelé, és a hitdol-
gában ne féljünk, hanem becsüljük az egyházat, mely a szent-
ség iskolája. — b) Épen pünkösd levén, jól ábrázoltatott, hogy 
a Szentlélek szüli a martyrokat, az egyházi vörös szinis szé-
pen megegyezett ; a szeretet és martyrhalál mivoltábau 
úgyis egyező, c) Épületes volt a papság általános részvéte. 
Főpásztorunk példájától is buzdittatva, a ft. káptalan és számos 
vidéki és helybeli papság vett részt az ünnepélyen, d) A nép 
nagy számmal sereglett, a város pusztáiról naponként jöttek 
körmeneti rendben ; a közel levő helységek hivei lelkipász-
toraikkalbuzgólkodtak megjelenni, e) Jeles öröm volt abban, 
hogy a szentségeket naponként sokan vették föl. Belső buz-
gósággal járultak a hivek az Ur asztalához, f) A szent be-
szédek a folyó szükséghez levén mérve, növelték a közajta-
tosságot. g) A templom jelesen kiékesittetett. A főoltáron 
volt a sz. martyrok képe — alkalmas falfüggönyök emelték 
az Isten házának diszét, jól helyezett gyertyavilágitás emelte 
a szivek jámbor érzését, és két oldalról Jézus, Maria sz. szi-
vének képe foglalta le a hiveknek figyelmét, h) Az ének jól 
betanitott egyező módon végeztetve buzditotta a liiveket. 
i) A jámbor társulatok zászlók alatt jelentek meg, s az egész 
város ezen napokra ünnepies szint öltött. A bérmálás szent-
ségében is e két napon 1200-an fölül részesültek. Minden 
tehát Isten dicsőségére volt, és a martyrok nagyasszonyának 
nagyobb tiszteletére. Adjon Isten sok ilyen ünnepélyt. A köz 
ajtatosság, főleg mikor rendkivüli, fölemeli a lelkeket, és jó 
benyomást hagy maga után. Legyen Isten áldva érte. — 
Május 28-án tartatott a t. jezsuita-atyák főgymnasiumának 
hatodik osztályában nyilvános academia. Kegyelmes főpászto-
runk és magas vendégei nm. S z a n i s z l ó Ferencz nagy-
váradi püspök ő excellentiája, és mélt. F o g a r a s s y Mihály 
skodári püspök ur, jelenlétükkel tisztelték meg az academiát. 
Academiai dolgozatul a japani martyrokra vonatkozó esemé-
nyek vétettek föl , melyek elbeszélési alakban dolgoztattak 
ki az ifjak által. Minthogy maguk dolgoztak rajta, előadásuk 
nyilt, eleven, tárgyhoz mér t , és érzéssel teljes volt. Boldog 
ifjak, kik ily elvekbe és érzésekbe korán beavattatnak, a je-
lenlevő kegyelmes főpásztorok egész megelégedésüket nyil-
vániták, és nem egy arczról gördültek a könyek az előadás 
folytán, részént a tárgy szivhez-szólása miatt, részént az ifjak 
szerencséjén örvendve, kik már jókor ily nemes érzésekbe 
vezettetnek be. Ily ifjakból, ily képezés után válhatik hatá-
rozott férfiú, ki gondolkozni, Istenét imádni, hazáját szeretni, 
lelkének élni, felebarátai iránt igaz részvéttel tud lenni. Soha 
a haza boldogságáról jobban nem gondoskodhatott volna egy 
főpásztor, mint midőn ily intézet létrehozása által az ifjúság 
kellő nevelésére tette le a talpkövet. Az ének jól vezettetett, 
és egy alkalmas magyar versezet az ifjú szerzőnek becsüle-
tére válik. —• Kevéssel ezelőtt az első évieknek volt acade-
miájuk, hol valóban épületes volt azon könnyűséget tapasz-
talni, melyet ezen kezdő ifjak a ,Quae maribus' alkalmazása 
körül nyertek. — A Mi-Asszonyunkról nevezett zárda-tem-
plomban a bold. Szűznek tiszteletére folyó májusi ajtatosság-
gal és pontos buzgóságggal vezetett énekben örvendettek az 
angyalok. A sz. beszédek alapos igazságokat adtak középü-

lésünkre Most már a Jézus sz. szivének tisztelete áll be. Az 
egyház ebbeli sürgető óhajtásának törekedik megfelelni az a 
kis könyv, mely nálunk megjelent. 0 szentsége és a főpász-
torok mennek elő Jézus sz. szivének tiszteletében, — bizto-
san lehet reményleni, hogy a jelen időben ezen üdvös, szent 
tisztelet mindinkább elterjed. A sziv Istenhez van teremtve, 
s ha kivált oly forrón szerető szivre gondol mint Jézusé, le-
hetetlen nem szeretni az t , ki érte ember lett, meghalt ; ezen 
szeretetben pedig az egész religio összege foglaltatik. 
Mindég ugy volt, hogy a győző és inditó okokat egyiráut 
kellett használatba venni; mi indit pedig győzni inkább, mint 
a szeretet, mely tettek s áldozat által mutatkozik Jézus sz-
szivében ? Isten áldása velünk. + 

ROMA, apr. 22-én. Az ujságlapok sorban hozták az utolsó 
consistoriumban történt közbeesést, II. Ferencz királynak jelen 
nem létéről, s a szent-atya ily fölkiáltásáról : ,gyalázat' 

. A tudósitások oly szellemben voltak i rva , hogy a ki-
rályra némi árnyék esik, ki édes anyja szenttéavattatásának 
tárgyalásánál meg nem jelenik. Valóban ha ezt ő fölsége 
hanyagságból tette volna, méltán megütköznénk a fiúi sze-
retet és gyengédség hiányán, miután kevés fiúnak engedi 
meg az Isten, hogy édes anyjának közel szentelendő tiszte-
letét az egész világon láthassa. Kötelességünk a tudósításo-
kat a valódi tények értelmére igazitani. Midőn Scaramucci, 
consistoriumi ügyvéd szónoklalatát megkezdte, a szent-
atyának szemei azonnal ő fölségét, a nápolyi királyt keres-
ték a teremben. Látván, hogy nincs jelen, fölkiáltott: „ez 
gyalázat." De valljon az atyai szeretet ezen ténye mellett, 
hogy szemeivel fölkeresse a királyt, intézhette-e a szent-
atya e fölkiáltást a király személye ellen? „Menjen, hivja e l" 
igy szólt a közellevő Ferliti patriarchához. Ez a királyhoz 
sietetett, mondá, mi történik a consistoriumban ; a király maga 
fölindult, mondván, hogy ő erről semmit se tudott, s azonnal 
fogatott, sietett, egyik szolgáját Cesare paphoz, az ügynek 
siettetőjéhez (postulator causae) küldé, a ki ezt szemrehá-
nyással figyelmeztesse, hogy a királyt erről nem tudósitotta, 
s azonnal irt ő szentségének, mentvén magát. Estve a király 
fogadtatást kért a szent-atyánál; fájdalmát nyilvánitá az 
akaratlan elmaradásaért, „mivel, igy szólt a király, az én leg-
nagyobb boldogságom, ha édes anyám fölött ily dicséreteket 
hallok." „Az én örömöm is , válaszolt a szent-atya, hogy az 
Isten engemet választott, miszerént ez ügynél elnök legyek." 
A király azután nagy fájdalmát nyilvánitá, hogy csak egy-
szer is akaratlanul alkalmat adott, miszerént a szent-atya őt 
megitélje ; a mire a szent-atya biztositá a királyt, hogy egy 
pillanatig se szűnt meg őt, mint fiát szeretni. Ajelenet meg-
inditó volt. A szent-atya a belépő királyt azonnal megölelte, 
s a beszélgetésnél mind-ketten igen el voltak érzékenyülve. 
Scaramucci e miatt a consistoriumi ügyvédségtől elmozdit-
tatott. Mind ez nem politikai feleselés, hanem a tényeknek 
puszta elsorolása. 

HESSEN. Emiitők, hogy a hesseni katholikusok egy-
másután tiltakoznak a kamara eljárása ellen az egyházi 
ügyekre nézve; például fölhozzuk az ockstadti katholikusok-
nak következő szövegű óvását : ,,Mi alulirott katholikusok 
azon egyes nyilatkozatok, különféle szavazatok és tárgyalá-
sok által, melyek a nagyherczegségi rendek házában az egy-
házi ügyeket illetőleg történtek, mélyen sértve érezzük ma-
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gunkat, és lelkismeretünkben kényszeríttetünk az alsó ház-
hoz a jelen nyilatkozatot intézni. A mint 1861-ki maj. 5-én 
187 aláírással ellátott, és a nagyherczeghez intézett alázatos 
föliratban kijelentettük, ugy most is kijelentjük, hogy mi az 
1854-ki augustushóban a nagyherczegségi kormány és a 
maínzí püspöki szék közt kötött szerződéssel, mely szerént 
rendeztettek és vezényeltettek azóta egyházi ügyeink, tel-
jesen egyetértünk. Mint katholikusok, kiknek egyházuk [és 
ennek alkotmánya, — a 18 század alatt szerzett jogaival és 
szabadságával együtt, melyek a kath. hitből szükségkép kö-
vetkeznek, és melyek hazánk alkotmánya által is biztosítva 
vannak, — kedves és drága, tiltakozunk azon törekvés ellen, 
mely ezen egyháznak alkotmányát és intézményeit egyoldalú 
világi törvényhozás utján megszüntetni, változtatni vagy az 
államnak az egyházhozi viszonyát rendezni akarja. Ha ilyes-
minek történnie kell, az jogosan csak az állam és egyház sza-
bad egyezkedése által történhetik. Ha törvényt kell e tekin-
tetben alkotni, annak czélja nem lehet a kath. hit és egyház jo-
gait, szabadalmait még csak most megalapitni, hanem egyedüli 
föladata lenne azon jogokat megszilárdítani, és a megtáma-
dások ellen védeni. Tiltakozunk továbbá mindaz ellen, mi a 
rendek alsó házában egyházunk tanitása és jogai ellen sértő 
elkövettetett, vagy még elkövettetni fog ; tiltakozunk azon 
föltevés ellen, mintha a kath. egyház nem volna egyéb, mint 
társulat az államban, melynek nincs más joga, mint melyet a 
statustól kap ; mi ugy tekintjük egyházunkat, mint mely az 
egész föld kerekségének számára van alapitva, hogy minde-
nütt és mindenkor ugyanazon küldetéssel, teljhatalommal, és 
ugyanazon joggal munkálja a hivek üdvösségét. Azért isteni 
rendelkezés gyanánt ismerjük el, hogy egyházunkban a hi-
vek egyházi ügyekre nézve az áldozároknak, az áldozárok 
illető püspökjüknek, a püspökök pedig mindnyájan a pápá-
nak legyenek alárendelve, és jogos engedelmességre köte-
lezve; miből önkényt következik a jog egymással szabadon 
közlekedhetni egyházi ügyekben. Méltó fölháborodással lök-
j ü k magunktól el azon vádat, mintha ezen rend, vagyis egy-
házunk hierarchiája előttünk gyűlöletes volna. Mi tiszteljük 
papjainkat, és az úgynevezett papuralomról mi nem tudunk 
semmit ; papjaink egyszersmind a mi barátaink is, kik örö-
möt és bánatot megosztanak velünk. Mi hódolva tiszteljük 
főpásztorunkat, és azon napok, melyeken őt körünkben látni 
és hallani szerencsések vagyunk, reánk nézve az örömnek 
napjai. Mi szeretjük szent-atyánkat, a pápát. Mi kivánjuk és 
akarjuk a szerzetes rendeknek és vallásos társulatoknak ha-
zánkban szabad alakulását, és tiltakozunk az őket kizáró ha-
tározat ellen, mint a személyes szabadság megtámadása, az 
igazságnak és szent hitünknek megsértése ellen. Mi nem 
akarunk civilházasságot és erkölcstelen viszonynak tekint-
jük mindazon házassági összekötéseket, melyek az egyház-
tól nincsenek megáldva, minthogy hitünk szerént a házas-
ság nem csak szerződés, hanem szentség is. Kivánjuk, hogy 
az egyháznak megadassék jogos befolyása az iskolákra ; va-
lamint hogy az iskolai alapítványok iskoláink számára tar-
tassanak meg, különösen pedig, hogy az iskola positiv-keresz-
tény és igy confessionalis iskola legyen ; hiszszük, hogy az 

egyházi rendbe lépni akaróknak neveltetése és mivelése a 
püspök elvítázhatlan jogaihoz tartozik. Midőn ezen, nevünk 
aláírásával erősített nyilatkozatot teszszük, egyszersmind 
kifejezzük azon meggyőződésünket is, hogy igazságos kérel-
münk a magas felső ház és végre legkegyelmesebb fejedel-
münk bölcs belátása és igazság szeretete által kellő figyelem-
ben fog részesittetni. (Következnek az aláirások.) (Folytatása 
következik.) lk. 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 5-én. Az „Eszt. Ujs." szerént ő emtja a bi-

boros herczeg-primás maj. 30-án érkezett meg Esztergomba. 
Apostoli körútját septemberhóban folytatandja, a midőn is 
Selmeczen és ajbozóki kerületben fogja a bérmálás szentségét 
kiszolgáltatni. 0 emtja az esztergomi legényegylet beruhá-
zására 507 fortot adományozott, ide nem számítva az egylet 
valóban díszes helyiségeért járó s szintén ő emtja által ke-
gyesen megajánlott tetemes lakbért. Ezen legényegylet a bi-
boros főpap után jótevői közt első helyen ft. Z a l k a János 
kanonok ő nsgát tiszteli, ki az egyletnek ő emtja által aján-
dékozott zászlóját pünköstvasárnap szentelte be. 

— N é m e t h György cz. püspök és esztergomi nagy-
prépost mult hó 30-án elhunyt. Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

— A monte-cassinoi apát Papalettere már hosszabb idő 
óta Romában tartózkodik elégtételt szolgáltatandó a szent-
atyának. Ugyanis, hogy a kolostor létezését megmentse, a 
gyenge férfiú hódolati iratot nyújtott be Victor Emanuelnek. 
A 3 német áldozár, kik Nápolyba tett kirándulásuk alkalmá-
val Monte-Cassinot is meglátogatták, a kolostort igen szo-
morú helyzetben találta Egyes szerzetes atyák nem is lak-
nak a kolostorban, hanem Nápolyban tartózkodnak ; van köz-
tük olasz, és pápai párt ; és a villongások miatt lehetetlen 
köztük a fegyelmet kellőleg föntartani. 

— A szent-atya egyik tömegesb kihallgatás alkalmával 
több hölgy előtt elvonulván szelíd hangon kérdezé ezeket: 
„Nem franczia nők kegyetek?" „Nem, szent-atya, mi ango-
lok vagyunk" felelének azok. „A kath. hitet vallják ?•' „Pro-
testánsok vagyunk" volt a válasz. „íme tehá t , mondá határ-
talan kedvességgel az aggastyán, Isten megengedé kegye-
teknek hozzám jönni , hogy megmondhassam kegyeteknek, 
miszerént az igazság székhelye itten van. Kivánom, hogy az 
áldás, melyet az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében 
adtam, kegyetek lelkét megvilágosítsa és az üdvösségnek 
útját megmutassa " Az angol hölgyek, kiknek dús ruházata és 
sok ékszere előkelő családra mutatott, e szavak által igen 
meg voltak lepetve és egyik közülök könyekre fakadt. 

— A müncheni megyében a Péterfillér jan.-martiusi 
évnegyedre 5111 fr. 36 krt. tőn. Ezen összeghez Károly 
kir. herczeg 300 frttal járult. 

H á l a n y i l a t k o z a t : Néhai Léhner József , nagy-
károlyi lakosnak testvére és végrendeleti örököse ft. L é h -
n e r Mihály esperes és uj-kigyósi plebánus ur egy telkes zsel-
lér-házat a helybeli r. kath. közönségnek ajándékozván, ezen 
bőkezű áldozatot a nyilvánosság terén és a közönség nevében 
a legforróbb hálával megköszönöm. Nagy-Károly maj. 28-án 
1863. B o d n á r Antal, polgármester. 

Áz előfizetés minél előbbi megújítására a t. ol-
vasókat kérve figyelmezteti a Szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : VIII. Bonifácz. (Folyt.) — Nagy-Ma-
ria-Czeli búcsújárás. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

VIII. Ronifácz. 
— Egyháztörténelmi tanulmány. — 

(Folytatás.) 
V . 

Nevezetes korszakát képezi VIII. Bonifácz törté-
netének a Colonnákkali hires viszálya. 

Ha valahol, úgy e különféle, gyakran homlok-
egyenest ellenkező szempontokból megítélt esemény-
nél szükség a földeritett adatok összegét természetes, 
organicus egészszé összeállítanunk. . . . 

Azon családok között, melyek a középkori hű-
bérrendszer alapján valamint egyéb országokban, 
úgy Olaszhonban is kiváló álláspontra küzdötték föl 
magukat, a Colonna-k hires családja mind fényre, 
mind hatalomra, mind befolyásra a legkitűnőbbek 
közé számíttatott. A pártok alakulásaiban a Colonna-k 
a ghibellinek fejeiül szerepeltek, mig féltékeny s el-
keseredett elleneik : az Orsini-k, a guelfpárt élén 
állottak. 

Ez idő tájt a sz. collegiumban két Colonna: Ja-
copo a nagybátya és Pietro az unokaöcs viselte a bí-
borpalástot. A két bibornok Bonifácz iránt kormány-
zása elején nem hogy semmi ellenszenvet nem muta-
tott, sőt a pápát 1295-ki pünkösd ünnepén Zaga-
rola várukban fényes lakomával vendégelték meg. 
Am e szívélyes viszony nem sokáig állhatott fön, s a 
pápa és bibornokai közé oly viszályok ékelték be ma-
gukat, melyek az egyetértés kötelékeit örökre szét-
tépték. 

Csak az a kérdés, melyik részről tétetett a ha-
tározó lépés a szakadásra?... Mindjárt meglátjuk 

*) Hogy a pápaválasztásnál a két Colonna Bonifáczra 
szavazott, világos szavakkal irja maga a pápa : „Nec possunt 
(értsd : Columnenses facta) supradicta metu proponere se fe-
cisse, qui nos in scrutinio more memoratae Ecclesiae cardina-
lium elegerant et nominaverant eligendum in papam, quando 
de nobis timendum non erat.'- Bon. Bulla ap. Rayn. p. 231. 

A hatalmas Giordano da Colonna terjedelmes 
birtokainak örököséül öt fiát hagyta hátra. Ezek — 
mint egy 1292-ki apr. 28-án kelt, s a Barberini-család 
levéltárában őrzött okmány bizonyítja — az apai ö-
rökségi birtok kezelését testvér bátyjukra, Jakab bi-
bornokra bizák, ki a fölött teljkatalmulag, de a testvé-
rek közös javára intézkedjék. Rövid időn a testvérek 
egyike, János meghalálozván, hat árvájának gyámjául 
szintén Jakabot rendelte. Jakab most a közös birto-
kot a maga s unokaöcscseinek kizárólagos előnyére 
forditá, — a testvérek teljes kizárásával. A vagyo-
nukból jogtalanul kitudott testvérek a pápához folya-
modtak sérelmeik orvoslásáért. Bonifácz nem is késett 
az elnyomottak jogos panaszait meghallgatni, s Jaka-
bot erélyesen szorgalmazá elégtétel szolgáltatására, 
egyszersmind fölszólítván Colonna Istvánt — k i 1290-
ben Romagna kormányzója volt, — hogy a különféle 
ürügyek alatt az egyháztól eltulajdonított várakat és 
birtokrészeket törvényszerű tulajdonosának vissza-
szolgáltassa. Hogy a pápa ez utóbbi rendszabálynak 
csak karhatalommal volt képes érvényt szerezni, — 
tán megjegyeznünk sem szükséges. Jakab a bibornok 
Bonifácz beavatkozását büszkén ignorálta, öcscse a vad 
Sciarra pedig a pápai kincseket Anagniból Romába 
szállító 80 öszvért utonnállóként kirabolta. 

A viszály második, nem kevesbbé jelentékeny s 
elhatározó létoka volt a Colonnák rokonszenvező ösz-
szeköttetése az arragoniai udvarral ; ugyanis Frigyes-
nek követei részükről nem csak anyagi, hanem — a mi 
veszedelmesebb — erkölcsi kedvezmény- és pártolásban 
is részesültek. Ekkor Bonifácz a szent-széknek isteni ala-
pításától megállapított elvek szerént „eos studuit nunc 
paternae lenitatis dulcedine alloqui, nunc verbis cha-
ritativae correctionis inducere;" 2) s csak midőn mind-
ezen szeretetteljes eljárás sikertelen volt, csak akkor 
mutatá nekik fenyegetőleg a félelmes nyilat, mielőtt 

' ) Jóllehet e tényt a pápa „Praeteritorum" bullájában, 
mely a Colonnák részéről elkövetett sérelmeket sorolja elé, 
nagylelkű hallgatással mellőzi, mindazáltal annak hitelességét 
Wiseman számos tekintély bizonyságtételével állapitja meg. 

Rayn. p. 225. 
43 
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az ívről elpattant volna. Megparancsolá a pártoskodók 
fejeinek, Jakab és Péter bibornokoknak, hogy vára-
iknak, s ezek között Praeneste-és Zagaro Iának kapuit 
a pápai seregek előtt megnyissák. Ezt egyházfői s 
hűbérúri kettős méltóságánál fogva teljes jogérvény-
nyel teheté ! A két bibornok erre azzal válaszolt, hogy 
egy rágalomteljes pamphletet szórt a nép közé, sőt 
hallatlan vakmerőséggel azt sz. Péter templomának 
oltárára tette le, melyben Bonifácz választatását jog-
talannak, őt magát a törvényes pápa életében föltola-
kodott trónbitornak állítni merészkedtek. Csodálkoz-
zunk ennyi hallatlan vakmerőség után a pápa mér-
sékletén! Május 4-én 1297-ben Palaestrina Jánost, 
udvari praelatusainak egyikét kiküldi s általa a két 
Colonna-t megidézteti a sz. collegium elé, hogy ott 
azon kérdésre, ha valljon Bonifáczot elismerik-e jog-
szerénti pápának? megfeleljenek. A helyett, hogy a 
pápai parancsnak engedelmeskednének, még azon éj-
jel pártfeleikkel együtt odahagyák Rómát s ugyan-
azon hó 10-én Lunghezzában a Conti-ak várfészkében 
találjuk őket egybegyűlve. 

Erre a pápa türelmét veszítve kihirdetteté elle-
nük „Praeteritorum" bulláját, melyben a pártütőket 
bibornoki méltóságuktól s minden avval egybekötött 
jövedelemtől megfosztja, őket átok alá fogja, minden 
rokonságukat negyediziglen az egyházi-rend fölvéte-
lére képtelennek nyilvánítja; végül vagyonvesztés 
büntetése alatt 10 napi határidőre maga elé idézi. E 
sújtó rendszabály csak fokozta a büszke Colonnák da-
czos makacsságát. Bonifácz választatása elleni rágal-
maikat megújítják, s — minden egyházi rendbontó 
efFugiumához folyamodva — általános zsinatra föl-
lebbezék ügyöket. Hiu erőlködéseik sehol viszhangra 
nem találtak ; a pápa „Lapis abscissus" bullájában a 
kiigtatást a Colonna-család minden tagjára kiterjeszté, 
kivévén Langulfot, kit a pápai seregek egyik dandár-
nokául nevezett ki. 

A pápa ugyanis a megátalkodottságukban hajt-
hatlan pártosok megtörésére mindkét kardjának sújtó 
hatalmát villogtatá, harczra szólitván ellenük hiveit, 
mi nem is maradt eredmény nélkül. Az Orsini-ek egy 
zászlóaljjal, Firenze városa kétszáz lovas és hatszáz gya-
log zsoldossal, a városok és municipiumok szintén a 
maguk harczosaikkal gyűltek a pápa elv- és jogvédő 
zászlója alá. Napi és Zagarola egymás után estek a 
hóditó pápai sereg kezére. Palaestrina kemény véde-
lem, de még keményebb ostrom után szintén nem 
soká tarthatá már magát. Ekkor a két pártos bibor-
nok büszke gőgje megtört. Alázattal, bűnbánó öltöny-
ben, mezítláb, nyakukon fehér-fekete zsineggel járul-

tak az épen Rieti-ben udvart tartó pápa elé, ki őket 
trónon ülve, tiarával fején, sértett tekintélyének egész 
méltóságával, de kegy teljesen fogadá. „Pater! peccavi 
in coelum et coram te, jam non sum dignus vocari fi-
lius tuus," mondá az egyik, s a másik fölkiáltott: 
„AfFlixisti nos, propter scelera nostra !" A pápa meg-
bocsátott nekik, mindazáltal őket méltóságának leg-
érzékenyebb sérelme nélkül előbbi állásukba vissza 
nem helyezheté. 

Ám az annyi bajt s veszélyt okozott forrongó 
várossal hatalmának sújtó szigorát érezteté. Ne vélje 
azonban senki, hogy tán véres boszúval lakoltak a 
lázadó praenesteiek ; nem ! pusztán a merev falakat, 
annyi összeesküvés fészkét romboltatá egész a földig, 
hogy kő kövön nem maradt. (1298-ki septemb.) He-
lyette azonban, hogy a tűzhelyükből kiűzött lakókról 
gondoskodjék, Papale várost emelteté! —ÁmdeaCo-
lonná-k, István és Sciarra ezt árulásnak nevezték. Vadul 
forgó szemeikben s pártos kardjuk élén a boszú villáma 
fénylett, melynek véres világa Bonifácz nyilt ellensé-
géhez, IV. Fülöp franczia királyhoz kalauzolta őket. *) 

De mielőtt a menekvőket Fülöp udvarába kö-
vetnők, vessünk egy pillantást Bonifácz tudományos 
és egyházügyi működéseire. 

VI. 
Nem lehet czélja ez igénytelen dolgozatnak — 

mely korántsem a kornak kimerítő s az utolsó vo-
násig hű képét akai'ja feltűntetni — Bonifácznak az 
egész földgömböt felölelő főpásztori működéseit a leg-
apróbb részletekig nyomozni; mindazáltal lehetetlen 
némely főbb mozzanatokat mellőznünk a nélkül, hogy 
jellemrajzának kerekededségéből jelentékeny s kiegé-
szitő részlet ne hiányozzék. 

Bonifácz valamint tudomány tekintetében nem 
utolsó helyet foglal annyi sok nagynevű pápáink kö-
zött: ugy korában az egyházi s polgári jog mezején 
senki által meg nem előztetett. Nem igen számos, de 
jelentékeny művei, s nem egy kiváló tudós férfiúnak 
elfogulatlan ítélete s nyilatkozata ez állításunkat el-
vethetlenül igazolják. Sz. Antonin florenczi érsek rö-
viden de jellemzőn igy nyilatkozik róla: „Nobilis se-
cundum zelum, vir utique prudens et litteratus, et 
magni animi, zelator magnus et conservator jur ium 
Ecclesiae." Dinus de Mughello bolognai archidiacon 
a nagy pápa iránti csodálattól elragadtatva állitja: 
„Neminem unquam ingenio excellentiori in Piscatoris 
cathedra sedisse." 

Jakab bibornokról mondatik, hogy zárdába vonula 
s — mint hihető —vezekléssel zárta be viszontagságos életét. 



« 355 

Fönmaradt müvei : „De Christianae fidei et Ro-
manorum Pontificum persecutoribus. — De regulis 
Juris. — De indulgentiis seu de anno Jubilei. — De 
privilegiis Doctorum et studentium AlmaeUrbis Com-
mentatio. — Sermones duo, quos dixit in Canonizati-
one s. Ludovici IX. Francorum Regis." (Ez utóbbi a 
párisi Viktória-könyvtár kéziratai között.) Tőle van 
továbbá az „Ave Virgo Gloriosa" kezdetű szép anti-
phona ; s a „Deus, qui pro redemtione mundi nasci 
voluisti, circumcidi . . ."-féle gyönyörű ima a sz. ke-
reszt oíficiumában. A „Bullarium Magnum. T. I. Lug-
duni 1G92." p. 198—207 tiz constitutiót tartalmaz, 
melyek tőle valók; Mansi gyűjteményeinek 24. kö-
tetében 2 levele áll. 

Mindazáltal fő érdemét teszi a jogtudós előtt az 
ő auspiciuma alatt készült „Liber 6-us Decretalium." 
Ő, ki egész életét kora ifjúsága óta törvény-és állam-
tudományokkal tölté, főtörekvését oda irányzá, hogy 
a kereszténységben dulakodó rendetlenségnek az egy-
házban megállapított és szentesitett jogelvek általá-
nos érvényre emelése által határt szabjon, s e czélból 
a már-már lohadó jogi tanulmányok iránt hajlamot 
keltsen. — Azért csak rég táplált óhajtását előzte meg 
a bolognai egyetem, midőn egyik tagját, a törpe testű, 
de annál nagyobb tudományu magister Jacopo da 
Castello-t küldé a pápához, kérvén őtet, miszerént a 
„Jus Canonicum" már meglevő 5. könyvéhez még 
egy hatodikat csatolna, melyben a IX. Gergely óta 
kibocsátott decretálékat összegyűjtvén, jóváhagyásá-
sának tekintélyével törvényes hitelesség pecsétjét 
nyomja reá. A pápa a hires egyetem kérelmének en-
gedve, a szerkesztést jeles jogtudósokra bizá, de biz-
ton föltehetjük, hogy a tudós pápa a dologban pars 
magna fuit. A gyűjtemény elkészülvén, (1298.) az 
sokaknak helyeslő tetszését vivta ki; ámde az állam-
mindenhatóság már akkoron fölburjánzó veszedelmes 
elvének apostolait, a magister de Vineis hitetlen is-
kolájából kikerült államférfiak egész seregét zúditá 
föl maga ellen. 

Bonifácz egyházügyi intézkedései közt, sugarait 
késő századok távolába hintő fény oszlopként világol 
az általa megalapított j u b i 1 a e u m. . . . 

A kereszténységnek ismét egy eseménydús szá-
zada, a tizenharmadik közelgett alkonyodásához, hogy 
helyet adjon egy születendő újnak, mely nem ke-
vesbbé volt nagyszerű mozgalmaknak bölcsője. Ha 
már az egyház, mint jól jegyzi meg Damberger, egy 
évet sem zár be kérő- és hálaünnep nélkül, úgy még 
kevesbbé egy századot. Lehetett volna-e ezt ünnepi-
esb, egyetemesb és áldásosabb módon eszközölni, mint 

az annyi kegyelmeket hozó nagy jubilaeum által?! 
Bonifácz 1299-ben sz. Péter székének ünnepén főpapi 
méltóságának egész ragyogó fényében lépett szemé-
lyesen a szószékre s onnét az ajtatos hivők millióinak 
mindent lánglelkesedésre ragadó szónoklatban hirdeté 
a tartandó nagy jubilaeumot, fölolvasván a bucsut 
engedményező bullát, melynek erejével mindenki-
nek, ki töredelmesen meggyónván, Rómának főegy-
házait áhítattal látogatja, — és ugyan az idegenek 
15, belföldiek pedig 30 napon át, — teljes bucsu-ke-
gyelmet engedményezett. — A jubilaeum Rómában 
1299-ki karácsonkor, a többi ker. országokban pedig 
a következő évben vette kezdetét. 

Bonifácz messzelátó nagy lélke előtt fönséges 
czél lebegett, midőn ez áldásdús intézményt életbe 
lépteté. 

A sz. sir ismét pogány zsarnok istenrabló kezei 
között sinylett, s a hivői buzgalomra mintegy elve-
szettnek tekinthető volt : e fájdalmas nélkülözés eny-
hitése, a jubilaeum alapításának egyik létoka. A má-
sik nem kevesbbé magasztos az vala, hogy az annyi 
hitfagyasztó villongások által elhidegült keresztény-
ség keblében a vallásos buzgalom kialudt lángja u j 
lobogásra ébredjen, s a római anya-egyházhoz való 
fiúi ragaszkodásnak lazúlt kötelékei a keresztény ön-
tudat fönséges eszméjében megdicsőülve, ismét szoros 
viszonynyá fűződjenek. Es a gondviselésében kegyel-
mes Isten egyszülött Fia jámbor helytartójának veté-
sétől nem tagadta meg a dús növekményt. A fölbuz-
duló lelkesedés oly roppant sokaságát gyűj té egybe 
a keresztény világ ájtatos ezreinek, hogy a híveknek 
az egyetlen sz. Péter-templom főoltárára letett áldo-
zati d e n á r a i nem kevesebb mint 50,000 arany fo-
rintnyi összegre növekedtek ; s daczára e példátlanul 
számos csődületnek a találékonyan előrelátó szeretet 
gondoskodása az élelmi szereknek oly bővségét gyűj té 
egybe, hogy az örökvárosba naponként ezeren és eze-
ren hullámzó népözönnek szükségleteit,anélkül, hogy 
az árkelet csak egy dénárral is növekedett volna, tel-
jesen kielégitni képes volt. 

A tűzhelyeikhez visszatérő zarándok-milliók egy 
drága-gyöngyöt : a hitegység dicső drága-gyöngyét 
vitték haza kebleikben ! 

„Ki tudja megmondani ? — kiált föl méltán a 
mi kedves, tudós vezérünkjelen tanulmányunkban — 
ki tudja megmondani ? mindez ami itt történt, mily 
hathatósan működött közre, hogy a nyugoti egyház-
szakadás bekövetkezését még két századiglan föltar-
tóztassa ! !" 

45* 
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Nagy-Maria-Czeli bucsnjárás. 
IV. 

S a 11 e n a u , (Alsó Austriában) sept. 30-án, — Ha a 
mennyei cselédes gazda mindekkoráig különféle órákban 
hivja munkásait szőllőjébe , mint ezt az evangeliumi példa-
beszéd tanitja (Sz. Máté XX. 1.) örömmel lehetett tapasztal-
nom , hogy a hosszú s fáradságos utazás után Sopronyból 
Kis-Martonig, melyet a viharos szél, s kevergő porfellegek 
fölötte nehezitének, — hiveimet is már a harmadik órában 
hivta mai munkájára. — Az isteni irgalom ingyen kegyelme 
ez mindenkire nézve, s Urunk szenvedésének s halálának 
gyümölcse ; bámulandó mégis az isteni bölcseség azon mély-
séges titka, mely szerént a sz. kereszt érdemeit, leginkább a 
sz. keresztjét hordozóknak osztja. Igen , mi Kis-Martonban, 
ama kegyhelyen virradtunk meg, hol az Üdvözítőnk szenve-
dése s kereszthalála, a megváltás nagy müvének e zárköve, 
a legélénkebben ábrázoltatnak, hol e látványra a jéghideg 
kebel dermettsége is, mintegy jótékony nap hevitő sugarai-
tól olvadozni kényszerül, hol még a kevés hitűek szemeiből 
is, — mint hajdan Mózses vesszeje által a sziklából vizpata-
kok csordultak. 

De térjünk előbb a templomba, melybe számos lép-
csők vezetnek, mint vezették egykor Üdvözítőnket a Grolgo-
thára. A főoltár az olajfák hegyén, ama barlangban ábrázolja 
Urunkat , melybe tanítványaitól távozva, a halál küzdelmét, 
mintegy előérzetben v iv ta , hol vérrel veritékezett , hol 
mennyei Atyjához háromszor ismételve imádkozott: „Atyám, 
ha lehetséges, múljon el a kehely tőlem, de nem az én, hanem 
a te akaratod legyen." (Sz. Máté XXVI. 39.) Az oltár fölé a 
sz. Szűz szobra van helyezve, mint jobbjában pálczát, a kor-
mány jelképét, s balján a kisded Jézust tar t ja . Mily szép al-
kalom nyilt itt ismét a sz. Szűz képe előtt, s ugyannak oltal-
mába bizva — az uj frigy áldozata után, mely alatt a vándor 
sereg buzgó énekeket hangoztatot t , —• az Ég királynéja di-
csőségét hirdetni, s azon kép rajzát folytatni, melyet a Szent-
lélek sugallatából ismerünk. 

Az egyház ugyanis, melyet a Szentlélek vezérel, nem 
csak az ó-frigy történeteiben, melyekről emlékeztünk, hanem 
kitűnő személyiségeiben is a sz. Szűz előképét ismeri föl, s 
valamint az ó-frigy jelesebb féríiai Jézus Krisztust, ugy je-
lesebb női szűz Máriát ábrázolták. Hasonlóan a próféták, 
midőn a Megváltó ismertető jeleit hirdetik, egyszersmind 
szentséges Anyjának főbb vonásait előre látják. Vessünk 
ezekre is egy futó pillanatot, mielőtt a képet saját valóságá-
ban ismerni kezdenénk. 

Nem oknélkiil nevezem ismételve a sz. Szüzet második 
Évának, mert a szent-atyák szerént az első Éva már az ő 
előképe volt ártatlan állapotában. — E s t h e r , Israel népé-
nek dicső sarjadéka a babyloniai fogságban, ugyanott 
királyi trónra emeltetik, s a közönséges törvény alól, mely 
halált rendelt minden, a király előtt hívatlanul megjelenőre, 
egyedül élvezi a kiváltságot, — hogy szabadon, s nem 
hivatva megjelenik ; — non enim pro t e , sed pro omnibus 
haec lex constituta est. — (Esth. XV.) J u d i t h a női eré-
nyek tükre Israelben , a rettentő Holofernes esküdt bosszú-
jától megvédi buzgó imái által Israel népét, — Maria buzgó 
imái által sokkal sikeresebben s biztosabban megvédi a po-

kol agyarkodásaitól Isten népét ! — s a dicséret, melylyel 
Judithot, Israel főpapja Joachim elhalmozá : ,,Te Jeruzsálem 
dicsősége, te Israel öröme, te népünknek disze !" — nem 
jobban illik-e Mariára , már nem csupán Israelnek , hanem 
minden népeknek s országoknak dicsőségére, örömére, di-
szére ! — De keressünk némi előrajzokat a prófétáknál is, 
kikre vonatkozólag általában mondja crétai sz. András, hogy 
valamint a testté lett Istenről, ugy sz. Anyjáról is jövendöl-
tek. — I s a i á s kétszáz évvel születése előtt jövendőié : „íme 
Szűz fog méhébe fogadni, s szülni fiat, ki Emanuelnek hivat-
tatik." (Is. VII.) J e r e m i a s azon u j csodáról emlékezik, 
melyet Isten e földön mivelend : „nő fogad méhébe tökéletes 
embert" (XXXI 22.) s mint a szent-atyák magyarázzák : Is-
ten-embert .— S a l a m o n szép képei kit nem gyönyörköd-
tetnének? — Már iá t , mint hajualt l á t ja , mely a láthatáron 
fölemelkedvén, a napot jöttével földeriti, — Maria szerénte 
szép mint a teli hold, fénylő mint a nap, rettentő , mint egy 
rendezett hadsereg a sötétség angyalainak, s az ellenségnek, 
kit futásra kényszerit s félelemmel eltölt. Ily képekkel és ha-
sonlatosságokkal készité elő a Szentlélek a világot azon cso-
dára, mely a sz. Szűz személyében teljesülvén, az angyalok 
és emberek bámulatának tárgya lőn. — Ezen előképek után 
igyekszünk majd a valóságost megismerni következő elmél-
kedéseinkben. 

Lelki örömeinknek teljét az isteni szolgálat után a kis-
martoni calvária tiz kápolnáinak látogatása által értük el, 
mit a zarándokok elmulasztani nem szoktak. Ezen ajtatos 
menetre vezérül ő nsga a prépost-plebánus ajánlkozott. — 
Elérzékenyitő jelenetek ábrázoltatnak e kápolnákban. Élet-
nagyságú szobrok, az evangeliumi személyeket hiven utá-
nozva, s történetileg összeállítva, hozzák Urunk szenvedése 
részleteit a zarándok emlékébe. Az ő megostoroztatása, tövis 
koronával sz. arczának eléktelenitése, szivrázó képek. — El-
itéltetése a Sanhédrin 72 tanácsosai által, kik véleményüket 
kezükben táblára irva ta r t ják , Gamalielt meg arimatiai Jó-
zsefet kivéve, mind halálra szavaznak, — a nehéz kereszt hor-
dozása , s ennek terhe alatt elesése, — cyrennei Simon se-
g é l y e , — Veronika kisirt szemekkel, a mint kendőjét á t -
nyujtja, — a fájdalmas Anya találkozása Jeruzsálem utczá-
ján, — a siránkozó asszonyok kesergő tekintete, mindannyi 
mély hatást okozó ábrázolatok. — Főleg nagy szobor csopor-
tozatból áll az „Ecce Homo" je lenet , midőn Pilátus az er-
kélyre vezeti Üdvözítőnket, az ablakokból kinéző , s utczán 
lázongó népsereg pedig fogcsikorgatásokkal kiáltja : „Tolle, 
crucifige eum." Ugyanitt van a „Scala sancta" a romai min-
tájára 28 lépcsővel, melyen csak térden szabad fölhatolni 
Oh édes Megváltónk, ki ne buzdulna itt sz. kereszted hordo-
zására , miután különben is követőidnek ezt rendelted is-
mertető jelül : qui vult post me venire, abneget semet ipsum, 
tollat crucem suam." — Van még egy kápolna, melyben a sz. 
Szűz temetése ábrázoltatik ; jelen vannak az apostolok, négy 
a koporsót viszi, néhány a koporsó előtt, mások utána 
mennek. 

E diszes s maga nemében páratlan calvariát herczeg 
E s z t e r h á z y Pál épitteté 1705-ben, alkalmul szolgálván 
enczensdoríi bucsujárása, hol egy sz. Fereuczi szerzetes frá-
ter mutatá a herczegnek calvária e mintáját, — látni, s e sz. 
határozatra buzdulni perez müve volt, — s ki a megkezdett 
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építést igazgatta, s az emiitett évben végre hajtotta, ugyan -
azon barátfráter vala. — A calvária mögött megkezdett nagy-
szerű templomnak csak szentélyét végezhette be e dicső fér-
fiú, a kérlelhetetlen halál törekvését félbeszakasztá. — Em-
léke azonban e szintoly jeles hon-nagynak, mint Mária tisz-
telőjének é l , s mindazok szivében főleg megujul, kik e szent 
helyre bucsujárással, az ország minden vidékeiről zarándo-
kolnak ; él azon páratlan fényű kastélyban, mely a hires Mau-
reau franczia épitész által emeltetett, s a mely Maria iránti 
áhitatának szintén tanu ja , mert a szeplőtlen fogantatás tisz-
teletére emelt diszes kápolnával ékesítve van. El azon szer-
zetes rendekben s alapítványokban, melyeket részént a lelki-
szükségek fedezésére, részént a szenvedő emberiség envhité-
sére ugyanitt létrehozott. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége f. é. maj. 24-ről kelt legfelsőbb határozatá-

val a pozsonyi káptalannál M é h e s Péter őrkanonoknak az éneklő ka-
nonokságra, H e i l l e r Károly pozsonyi helyettes főespercs és pleba-
nusnak az őrkanonokságra fokozatos előléptetését legkegyelmesebben 
helyben hagyni, az ekkép megüresedett kanonoki széket pedig S c h u-
m i c h r a s t Mihály, primási iroda igazgatójának méltóztatott legke-
gyelmesebben adományozni. 

NYITRA, maj. 30-án Ma zengett el utoljára ez évben 
az örvendetes „Regina Coeli", — szenteljünk néhány sort a 
pünkösti sz. ünnepek emlékeül ! — Beata nobis gaudia — 
Anni reducit orbita, — Cum Spiritus Paraclitus — Illapsus 
est Apostolis. — Piinköstkor az egyház a Szentlélek eljövete-
lének, s evvel saját alapitásának emlékét hálaérzette] ülvén, 
— igen szépen öszhangzik ezzel ama szokás, mely szerént 
i t t , a székesegyházban pünköst-vasárnap egyszersmind a 
legméltóságosabb Oltári-szentség ünnepélyes imádása is tar-
ta t ik , melyben mindkét plebániabeli hivek, 24 óra folytán 
fölváltva buzgóan részt vesznek. — Te nunc Deus piissime ! 
— Vultu precamur cernuo, — Illapsa nobis coelitus — Lar-
gire dona Spiritus. — Dudum sacrata pectora — Tua re-
plesti gratia, — Dimitte nostra erimina — E t da quieta tem-
póra. — Pünköst hétfőn pedig ő méltósága kegyes főpász-
torunk, a helybeli „irgalmas szüzek" zárdatemplomában 
végzé diszes papi segédlet mellett a szent-misét, mely után 
972 megkeresztelteitekre tevé kezeit, hogy elvennék a Szent-
lelket, s megkené homlokukat az üdvösség chrizmájával, 
hogy Isten fölkentjei lehessenek, s Jézus malasztjait birják, 
fölavatva az Ur vitézeivé, a hit harczainak bátor és diadal-
mas harczolására. — Kedden ismét Ivánkára ment a buzgó 
főpásztor hasonlóan a bérmálás szentségét kiosztandó. „Con-
firma hoc Deus, quod operatus et in nobis." — Impletagau-
dent viscera — Afflata Sancto Spiritu. — A „májusi ajta-
tosság" nálunk is tartatik , és pedig a fönebbnevezett „irgal-
mas szüzek" zárda-templomában, fölszentelvén az év legszebb 
hónapját a sz. Szűznek, m e r t : — S z i v ü n k ugy senkit sem 
szeret — Isten után mint Tégedet ! — Te szép szeretet 
anyja vagy — Könyörgünk, minket el ne hagyj ! — A gyer-
mekek ünnepélyes első áldozása, ez idén is fejér-vasárnapon 
ment véghez, s 101 gyermek járult élő hittel s tiszta szivvel 
az Ur oltárához. Különös örvendetes esetleg, nálunk ez egész 
tavaszon át csak kétszer eset t , t. i. fejér-vasárnap, a gyer-
mekek első áldozásakor, és pünköst-hétfőn a bérmáláskor, 

— mintha az ég csatornái csak az ártatlan gyermekek sziv-
fohászaira nyílnának meg. Volt egy igen kedves vendégünk 
is ez ünnepeken , kit mindnyájan mélyen tisztelünk , a gyé-
mánt-tollu iró, s lelkigyakorlataink buzgó előmozdítója, ft. 
P a l á s t h y Pál, egyetemi tanár ur , kinek, s ft. szerkesztő 
urnák sok áldást s békességet kivánunk! Isten velünk! — m. 

NAGY-SZEBEN, maj. 28-án. Valóban apostoli buz-
galmu főpásztorunk vezérlete alatt mindinkább emelkedik 
romjaiból az ős egyház, hogy elfoglalja a t é r t , melyet isteni 
alapitója kimért. — S e tekintetben Szeben egyike azon he-
lyeknek, hol ha legbátrabban kell Üdvözítőnk tanúinak len-
nünk, legbővebben is meritünk Siloe gyógyvizéből. — A 
húszezer lakosú városból majdnem ötezret számitunk katho-
likus híveink sorában, a három elemi tanoda, gymnasium és 
jog-academia kath. fiatalsága hatszázra megy, az Oltár-egy-
let lelkes hölgyei egész Erdélyre kiterjesztik jótékony figyel-
müket, a kath. zene-egylet minden ünnepen megadja az isteni 
tiszteletnek a művészet hódolatát, s a junius 3-kán nm. főpász-
torunk által megalakítandó, ,Maria gyermekei' czimü társu-
lata a női fiatalságnak törekedni fog a szűz Anya buzgó tisz-
telője és követőjelenni. Ilyszerü lelkület következtében min-
den mozzanata a hitéletnek fölvillanyozza derék hiveinket, s 
már jó előre szokták számítgatni napját az Urnák , melyen 
kath. hitükről bizonyságot tehetnek elszakadt testvéreik 
előtt. — S ily alkalom rendkivülileg ez évben már kétszer 
fordult elő. —• Ugyanis annyi nehéz idő lefolyta után meg-
értük az örömöt, hogy belvárosi anyatemplomunkban a ha-
rangok , melyek néhány évtizeddel ezelőtt elég hangzatosak 
voltak a szállongó hivek összegyűjtésére, ma már nem felel-
tek meg a kath. közönség tekintélyének, s azért , habár saj-
nálkozással is, mert ők voltak Szebenben a zivataros vallási 
forrongások után a romjaiból föltámadt kath. egyház első 
fönhangu hirnökei, ujjakkal kelle fölcserélni őket. A min e 
terv épült, az egyedül a szeretet volt, s ez nem is csalt meg. 

— Megrendelt tehát nt. W é b e r Béla plébánus ur Hilzer 
Ignácz es. k. udv harangöntőnél Bécsújhelyben négyet oly 
formán, hogy a d-dur accordban szóljanak, s a művésznek a 
legpontosabban sikerült az erős érez durva tömegéből a leg-
bájosabb öszhangzatot létre hozni. — Kettőnek szentelését 
húsvét utáni harmadik vasárnap végezte nm. püspökünk, 
megragadó ékesszólással fejtegetvén a harangok megszen-
telésének mély jelentését. — Ha tettek is az ünnepély előtt 
gunyoros megjegyzéseket protestáns atyánkfiai, lefolyta 
után többektől lehetett szertarsásaink magasztalását hallani. 
A más két harang pünköst-szombatjára érkezett meg, s Bécs-
újhelyben meg levén szentelve, örömünnep volt a n a p , me-
lyen ezen erős hangú hirnökök beléptek a városba. Virágfü-
zér boritotta a szekérnek még kerekét is , szalagok lobogtak 
az ökrök szarvain, bokréták ékesitették a béresek kalapját, 
selyem-rojtok ostoraikat, koszorúk övezték a harangot ko-
ronájáig , honnan kétfelé tizenkét gyönyörű selyem-fátyol 
ereszkedett a tiszta fehér ruhába öltözött tizenkét lyánka, 
mint szintannyi kis angyal kezébe. Megindult a menet a bel-
városba a legszebb utczán , elől a tanuló i f júság, énekelve s 
kisérve az ezred zenekarától, utána az iparosok különféle 
társulatai zászlójuk alat t , s a kebelbeli papság ünnepélyes 
templomi ruhákban lépdelve a szekér előtt. A roppant hosz-
szu menetet ezerek kíváncsisága az ablakokból s mindenféle 
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hitű és nyelvű néptömeg kísérte az utczán a nagytér ig , hol 
a templom áll. — I t t szép beszédet tar tot t nsgos L u d w i g 
János kanonok és esperes u r , szavakat adva néma érzel-
meinknek, s azután kezdett emelkedni csendesen a magasba 
a nagy harang, s mi egy alkalmi dal zengedése mellett vár-
tuk be , mig helyére ment , hogy hangot adjon örömeink- és 
fájdalmainknak, és századok után is h ű tanuja legyen a je-
len nemzedék buzgalmának. A zenekar örömriadása üdvö-
zölte nyugvó helyén, s arra bementünk a templomba , hogy 
hálát adjunk Istennek propter magnam glóriám suam. 

Éltes Károly , s. k. 
segéd-lelkész. 

HESSEN. (Folyt.) Egy mainz-megyei áldozár is a,Mainz. 
Journ.'-ban nyílt levelet intézett a második kamra képviselő 
tagjaihoz, mely ekkép hangzik: „Igen tisztelt uraim ! Fe-
szült várakozással nézett az egész ország, különösen pedig a 
mainzi-megyei katholikusok önök tárgyalásai elébe az egyházi 
kérdéseket illetőleg. A nyilatkozatok, melyeket önök választó-
ikhoz intéztek, és melyeket a nyilvános lapok a közönség tu-
domására hoztak elég világosan kijelenték, hogy önök a 
mainz-darmstadti szerződést teljes erővel meg fogják támadni, 
részént mivel ezen nyilatkozat némileg megválasztásuk föltéte 
vol t , részént mivel ekkép hízelegni akartak választóiknak. 
Ezen szándék sikerült, és önök a kath. jelöltek fölött győ-
zelmet vivtak ki. Mindazáltal azonban, hogy önök megvá-
lasztatása nem volt a katholikusok óhajtása szerénti, sokan 
közülök nyugodtan tekintettek a jövő elé, minthogy azok 
önök nyilatkozatában nem annyira az egyház-, annak dogmái-
és intézményeinek szándékos megtámadását vélték rejleni, 
mint inkább azon elvét, mely szerént nálunk az állam és egy-
ház közti viszony van szabályozva. Önök igazságérzetében, 
szabadság- és haladásróli biztatásaikban bízva azon reményt 
táplálták, hogy önök, habár hamis elvből indulnak ki, mégis 
a kath. egyházat is a szabadság teljes mértékében fogják része-
síteni. De a tisztábban látók, kik önök elvbarátainak üzelmeit 
más német államokban figyelemmel kisérik, más vélemé-
nyüek voltak. Ok előre látták, hogy önök nem fogják elsza-
lasztani az alkalmat, hogy a kath. egyházat ú j ra a csak imént 
lerázott bilincsekbe verjék, vagy legalább a lehető legsat-
nyább létezésre kárhoztassák. Mivel önök közül már sokan 
eléggé bebizonyították, hogy a szabadság, melyet önök ajkai-
kon pengetnek, csak bizonyos neme a zsarnokságnak a más-
kép gondolkozók és más hitűek irányában, és hogy a haladás, 
melylyel kérkednek, nem egyéb, mint elérhetlen árnyképek 
hajhászása. Es azért még mielőtt önök az egyházi kérdések 
tárgyalásába ereszkedtek volna, a Mainz-megyei papság már 
tiltakozott önök igen valószínű határozatai ellen. Várakozá-
sában nem is csalatkozott, a mint ezt a tények állása eléggé 
tanúsítja. Ezt ugyan önök igen rosz néven vették, és a de -
rűst daczról, a törvények iránti engedetlenségről, a fejede-
lem iránti tiszteletnek hiányáról vádolták: a papság azon-
ban — biztosithatom önöket — mindezért nem neheztel, ré-
szént mivel az ellenkezőről öntudatában meg van győződve, 
és a törvények iránti engedelmességnek, valamint a fejede-
lem iránti szeplőtlen hűségnek is csalhatatlan jeleit adta oly 
időben, melyben mostani vádlóinak egy részét hasztalan ke-
reste volna a hű alattvalók sorában; részént pedig azért, mi-
vel azon meggyőződést táplálja, hogy sem a nagy-herczeg ő 

magassága, sem annak kormánya ily gyanúsításoknak semmi 
nyomatékot sem fog tulajdonítani. Minekelőtte önök tárgya-
lására az egyházi kérdéseket illetőleg átmennék, minden-
esetre azon kérdést kellene meghánynom, valljon föl van-
nak-e önök jogositva az egyházi kérdéseket a kamra fó-
ruma elé vinni ? Ettől azonban tartózkodom, részént mivel 
semmi ujat sem mondhatnék e felől, részént mivel a valóságos 
tárgyalás ténye már azon kérdésnek helyét elfoglalta. Nem 
is fogom önöknek az egyház irányábani minden ellenséges 
határozatait bírálat alá venni, mivel ez esetben vastag köny-
vet kellene irnom, melyet önök még sem olvasnának el ; csak 
a legellenségesebbet- fogom fölhozni, mely igy hangzik : Szer-
zetes rendek és más hasonló társulatok a nagy herczegség-
ben nem türethetnek Ezen határozat apr. 28-án 38 szava-
zattal 6 ellenében elfogadtatott. Bírálatomnak alapjául a nyo-
morult tudósitásairól ismeretes „Hessische Landeszeitung" 
lapot veszem. H a ezen tudósításai sem lennének itt ott elég 
tüzetesek, önök az okai, miért nem választottak hívebb tu-
dósítót orgánumukul. (Folyt, köv.) lk. 

LONDON, april 20-án. A legnagyobb örömmel írom, 
hogy Mac-Namara Calcutt Ferencz, clarei képviselő a köve-
tek házában, megtért, letette a hitvallást s Grant , soutwarki 
püspöktől megbérmáltatott. Néhány hónap előtt Mannig 
püspököt magához látogatásra hívta, s mialatt súlyos beteg-
ségéről, közeli haláláról beszéltek, ő a megtérés nehéz 
munkáján elmélkedett. Mindég mint becsületes ember ismer-
tetett , s habár anglicanus volt, a parlamenti esküt a katho-
likusok számára készített forma szerént tette le, mivel nem 
akarta esküvel állítani, miszerént a romai pápának Britani-
ában semmi nemű joghatósága nincs, a mi az ismert tény-
nyel ellenkezik. — A katholikusok kérvényt adtak be a 
parlamenthez, hogy a fegyenczek kath. papot bírhassanak. 
Eddig csak a halálra ítélt kívánhatott kath. papot, de a többi 
raboknak nem engedtetett meg. Ezek tehát csak anglicán 
papot hallottak, láttak. Ezen kérvény eléggé mutatja, mily 
türelem vagyon Angolországban ! — Mart. 27-én hat Re-
demtorista atya bevégezte Waterfortban a lelki gyakorlato-
kat. 26-án 1500 bérmáltatott. A lelki gyakorlatok után a 
polgár-mester több tanácsnokokkal ment a Redemtoristák 
főnőkéhez, Plunketthez, a ki Fingal grófnak fia, megköszönte 
a 25 nap alatt tet t lelki fáradságát az atyáknak, s átadott 
2300 frankot a templom építésének költségére, melyet az 
atyák szándékoznak épiteni Limeríkben. 20-án az egész nép-
ség a vasútig kisérte a szonokló atyákat, s midőn a moz-
dony indult, ,Isten vezéreljen' kiáltással hálát adott az álta-
lok nyújtott lelki tápért. — Droghedában bevégézték a 
dolgozó-ház kápolnáját ; eddig a fegyenczek számára csak az 
ebédlőben mondatott a szent-mise. — A nyomor dúl, és nö-
vekedik Irlandban. Ime mit ir Kavanagh a Timesben : „Teg-
nap negyven szegény folyamodott hozzám, mivel a község-
től semmi segélyt nem kaptak. Nyomorukban csak a paphoz 
folyamodnak. Elősorolhatnék száz páldát. Egy tisztességes 
ember jö t t hozzám, kinek van anyja, felesége, és kilencz 
gyermeke, s az éhhalál mindnyájokon. Nem segíthettem rajta. 
Mindenét elvette a hitelező. A kétségbe-esett kiáltott, val-
lomásaimra, hogy nem segíthetek rajta, mitsem haj tot t , 
ezerszer mondá, életemet adnám, csak anyámat, nőmet, gyer-
mekeimet táplálhatnám." A „Weekley Register" tanúskodik, 
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mennyit tesz Mac-Hale tuami érsek a szegények segedel-
mére. A jó lelkek az érsekhez küldik adományaikat, hogy 
ezek az ő fölszentelt kezei által osztassanak el. — A „Tab-
let1' tudósit, hogy az oxfordi tanonczok között ismét jelen-
ségek mutatkoznak, melyek nagyon könyithetik az áttérést, 
mivel Jovett tanárnak eretnek tanai ingerlik, Puseynak pe-
dig tételei ki nemelégitik őket. — Colenso tudor ur nem hall-
gatott az anglicán püspökök testvéries intelmére; Wilbeforce 
püspök tehát kényszerítve találta magát megyéjében az ige-
hirdetését, és a szentségek kiszolgáltatását megtiltani. Az 
exeteri püspök két év előtt a canterbury-i érsek ellen is ki-
közösítő levelet i r t ; ma tehát senki se ütközik meg azon, ha 
ugyanez más püspök társa ellen, ez esetben Colenso ellen, 
ugyanezt teszi. Azonban ez esetben az anglicán püspök ur 
tévedet t , mivel Colenso nem tartozik az orthodoxiát Wil-
berforce püspöktől tanulni, hiszen eziránt őkegvjoguak; to-
vábbá a hivatalos hitczikkelyekben ott van, hogy az ember 
nem köteles magát ujjásziilöttnek hinni a keresztség szent-
sége után ; ha tehát a keresztény hitnek első elemei annyira 
elhanyagoltainak a hivatalos liitczikkelyek szövegében, nem 
lehet rossz néven venni Colenso urnák, ha ő is ugy véleke-
dik, a mint jónak találja. — A lord-korlátnok egy bilit ter-
jesztett elő, mely őt fölhatalmazza némely állami véduri jo-
gok eladására. A jus patronatus tehát áruba bocsáttatik. Ed-
dig legalább a külső szint megtartották, most a simonia nyiltan 
fog űzetni. — Mart. 31-én adta be Lankaster ur évi jelen-
tését a Middlesex-kerületben előfordult halottszületésekről. 
Halva szülött volt 902, a kik közül 800 gyanút gerjeszt, 
hogy megöletett. A lelenczházakat az anglicánok a pápista-
ság találmányának gúnyolják; e jelentésből láthatnák azok-
nak szükségét. — A ,Guardian' újság, anglicán lap, mondja: 
„az esküdtszékek naplója szomorú; legtöbb gyilkolási eset 
fordul elő, most is kilenczet itélt halálra." Ez Angliában van, 
és nem Irlandban. — ,Boston Pilot uj alapítványról hoz tudó-
sítást az Egyesült-államokban. „Carney András megvette 
Hall és How házát, s a szeretet nénikéknek ajándékozá. Az 
alapítvány Shorb Annára, a Szent-Vincze-zárda főnöknéjére 
szól. Ezt Carney hálából tette azon sok jótéteményekért, 
melyeket ezen nénikék Boston szegény lakosainak tevének." 
— Bár mily hódításokat tesz a kath. egyház Angolhonban, 
még is több mértföldnyire alig találunk kath. paplakot, vagy 
kath. kápolnát. Ezt szomorúan tapasztaltam édes anyám ha-
lálakor, a ki Londontól 13 angol mértföldre a haldoklók 
szentségeinek fölvétele nélkül halt meg, mivel mialatt Lon-
donból kath. papot hozattam, anyám meghalálozott. A mezei 
missiók sok jót tesznek e czélra, s London körül szaporodnak. 
Ezt némely papok buzgalmának köszönhetjük, kik fölváltva a 
helységeket beutazzák. Bamíleld György, egyike e buzgók-
nak, a hivek nagylelkűségéhez fordul, hogy kis kápolnák 
szervezésére adakozásokat gyűjtsön. Waltham, Enfield, Bar-
net városban már szervezett ily kápolnácskákat, most Epping-
s Watfordban akar hasonlókat szervezni. Jelentései vigasz-
talók, de egyszersmind szomorltók is a vallásos ellátásról 
hazánkban. Mondja, hogy némely helységben talált 40-50 
kath. gyermeket, kik soha kath. isteni-tiszteletet nem láttak. 
Ezek tehát vagy a hitközönyösségben fognak nevekedni, 
vagy elesnek az egyháztól. Az anglicánok dusgazdagságai 
ezekre nézve csalétkek, s rendkívüli malasztra van szüksé-

gük, hogy az incselkedéseknek győztesen ellent-álljanak. 
„Apostoli utam alkalmával, igy ir ő, Wartfordban megfor-
dulva, csak három kath. családot találtam ; másodszor oda 
menve egy utczára bukkantam, melyben mind katholikusok 
laktak, én nem tudtam róluk semmit, ők se rólam ; ezek sze-
gények valának, házaikban a szent-misét se mondhattam el, 
mig más tehetősebb családok fölsegítettek, hogy e helyen 
300 év óta először szent misét mondhassak. 400 hiv között 
80 at találtam, kik egész életükben kath. isteni-tiszteletet 
nem láttak, oktatást nem hallotak, mivel az egész utjok a 
közeli gyárig terjedett. Egy vasúti hivatalnoknak hitvallo-
mását fogadtam, ki megtért, a nélkül hogy valaha kath. cul-
tust látott volna, de tanulmányozásaiból a kath.hitnek isme-
retére jött, a többit az isteni malaszt tette. Éjfél után men-
tem hozzá, hogy a hitvallást előttem letehesse, mivel máskor 
soha sincs szabed ideje, íme hogyan hintetik a jó mag a mi 
földünkbe. — Bath városának hivatalnokai kérvényt nyújtot-
tak be a parlamentnek, hogy a kath. papoknak ne engedtes-
ség meg bejárni a tömlöczökbe, hogy a kath. fegyenczeket 
taníthassák. Ez a katholikusok kérvénye ellen történt. A 
polgár-mester magához se eresztette a katholikusokat, kik 
jogos követelésüket akarták előtte megfejteni. Erre Sweeney 
benedictinus atya erélyes levelet irt a polgár-mesterterhez, 
kérdezvén: 1) „megengedtetik-e a kath. papnak, hogy illő 
órában a tömlöczbe bemehessen ? 2) megengedtetik-e neki, 
megnézni a rabok névjegyzékét, hogy megtudhassa, van-e 
kath. rab ottan, és hány? 3) lelkükre szólhat-e a raboknak, 
hogy a vallás vigasztalásait kérjék, mikor ezt magoktól nem 
teszik ? S ha ezt a helybeli hatóság nekünk megengedi, ak-
kor nem fogunk a törvényhozó testületnél kérvényezni." — 
Wiseman bibornok lelkigyakorlatokra hivta meg a fiukat és 
leánykákat, kik az első áldozásra készülnek. Az Asumtio nevü 
női zárda fogja a leányok ajtatosságát vezetni, a fiu gyer-
mekeket pedig a karmelita atyák. Hermann, kinek könyve 
az Oltári-szentségről oly kedvesen fogadtatott , fogja mind-
nyájokat oktatni, szeretetével a gyermekek szeretetét az Ol-
tári szentség iránt fölgyulasztani. E szokást a bibornok ur 
Romából ülteté át hozzánk. 

MENDOVI, apr. 20-án. A szent-atya saját kezével 
írott levelet küldött püspökünkhez. A szent-atyának szivét, 
érzelmeit ismerni, oly jelentékeny, és oly édes nekünk, fiai-
nak. A tárgy Cottolengo kanonok szentté avattatása volt, köz-
löm a nagy becsű levélnek szövegét: „Kedves mendovi-i püs-
pök ! Néhány nap előtt olvastam a Cottolengo kanonok szent-
téavattatására vonatkozó okmányokat, e névre mindenki oly 
tettről emlékezik meg, mely az egyházat dicsőíti, — a sze-
retet tetteiről. Ön részt vett az erre vonatkozó munkálatok-
ban. Ez nekem nagy örömöt szült, mivel alkalmam volt el-
mélkedni, miként engedi meg az Isten, hogy ily mostoha 
időben, min ta mostani, midőn egy részről az egyháznak 
javai raboltatnak, más részről a keresztény szeretet jámbor 
adományok öszszegéből ellátja a szertartásokat, alapit háza-
kat lelkigyakorlatokra, oktatásra, betegeknek, szegényeknek. 
Egy részről tehát az ellenség perambulat terram destruendo, 
másrészről, az isteni gondviselés mindent kijavit, fölépit, s 
meg jön a nap, midőn parancsot ad, hogy az inimicus homo 
szűnjön meg ártani. Meghagyom önnek, áldja meg nevem-
ben mind azon hiveket, kik e czélra közreműködtek. Vajha 
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én megáldhatnám mindnyájokat egyenként, kik az isteni 
gondviselésnek eszközei Olaszországban, és a kik fölsegítik 
Krisztus Jézusnak helyettesét, hogy méltóságát e földön 
föntarthassa. De ha meg sem áldhatom őket egyenként, meg-
áldom őket együttesen, a mint ezt tettem, és ismételve te-
szem. Ön pedig, a kikkel találkozik, adja tudtukra érzelmei-
met irántuk, s mondja meg nekik, hogy Olaszországban nin-
csenek a pápaságnak annyi ellenségei, semmint látszanék. 
Azt az olaszok naponként tettekkel bizonyitják, mennyire 
ragaszkodnak a szent-székhez. Legtöbbet az erőszak tart 
vissza, de az erőszak az Isten szavára annak idejében meg-
szűnik, s akkor mindnyájan meg fogják mutathatni, hogy a 
pápaságnak Italiában igen kevés ellenségei vannak. Legyen 
önnel, s megyéjével áldásom. A Vaticánban 22 jan. 1863. IX. 
Pius pápa." Mily nagy lélek szól e levélből, s mily bizalom 
az isteni gondviselésbe ! A szent-atya, oly sok teendői kö-
zött, talál időt, hogy magány levelezéseit is vihesse. Egy 
másik levele jutott kezünkbe, melyet egy piemonti urlioz 
küldött, a ki nála mult évben hódolaton volt. Miről volt a 
beszéd a szent-atya és ezen nemes szivü polgár között, a pápa 
válaszából érthető : „Igaz, a mit ir, hogy a csudák kézzel 
foghatók, s ha nem kelnek föl hatalmas lelkek, kik az urnák 
harczait vigyék, ez annak a jele, hogy az Isten maga akar min-
dent tenni. Italiában sok a bün, mivel nem hitte azt, mit az egy-
ház neki oly sokszor mondott : qui te beatam dicunt, ipsi te se-
ducunt. Olaszország hitt a sátán boldogságaiban, most keserűen 
csalódik, de mi haszonnal? Sokan maradnak, a kik voltak, azért 
marad rajtunk az Isten büntető ostora. IIa állhatatosan imád-
kozunk, kettőt nyerünk, 1-ör talán a büntetésnek megszün-
tet, 2-or talán az eretnekek megtérését, a papságban buzgó-
ságot, a népben a szeretet gyakoribb tetteit, s a ragaszko-
dást a szent-székhez', az igazság középpontjához. Hagyjuk 
az Istenre a többit, mi csak reméljünk és imádkozzunk." — 
Ki hitte volna, hogy kerületi törvényszékünk fölöldozza a 
botrányos Ambrozio papot? Ezen pap városról városra járt , 
berontott a templomokba, s szórta a szitkokat az Istennek 
minden szentjei ellen. A csendőrség mindég vele volt, nem 
hogy elfogja, hanem hogy a nép dühe ellen védje. A ható-
ság tehát elősegitője volt mind ezen botrányoknak. Szólna 
csak a hü kath. pap valamit, mi a forradalmároknak nem 
tetszik, azonnal tömlöczbe tétetnék ; egy botrányos hiteha-
gyott faluról falura sértegetheti a jámbor hivek érzelmeit, a 
nélkül hogy a hatóság megakadályozná. Végre a törvény-
szék pedig azt határozta, hogy a vádiásnak nincsen helye. 
Ily szabadságnak örvendünk mi. Szabad a gonosz, békóba 
van verve a jámbor. 

VEGYESEK. 
P E S T , jun. 8-án. Az urnapi körmenet a fővárosban a 

szokott egyházi ünnepélyességgel tartatott meg. A hatóságok 
és testületek egy-két képviselő által vettek benne részt. A se 
hideg se meleg idő az áh itat hévmérsékletével, ugy lát-
szik, egy fokon állott 

— A csanádi főpásztor, B o n n a z Sándor ő mtga az 

újonnan épülő almás-kamarási templom részére 1000 frtot 
kegyeskedett adományozni. 

— A japáni vértanuk emlékünnepe Széchényben is meg-
tartatott az ottani Ferenczrendiek templomában ; a dicsőitő 
beszédet, mely a főm. bibornok-herczeg-primás költségén 
nyomtatásban is megjelent, D r a x l e r János b.-gyarmati 
káplán ur tartotta. 

— H a u 1 i k György bibornok, zágrábi érsek ő emtja sz. 
Cyrill és Method ezer éves emlékünnepének megülésére nézve, 
körlevelet intézett a megyei papsághoz, melyben ő szentsége 
apostoli iratának folytán kijeleli a módot a szentférfiak em-
lékének méltó megdicsőitésére. A tartandó szent beszédekre 
vonatkozólag mondja ő emtja : „Poterit quoque sincerumeo-
rum patriae linguae Studium dignis celebrari encomiis, omni 
tarnen cum moderatione e tp rudent ia ; ne uspiam emergere 
possit suspicio, nobis in celebrandahac festivitate magis cordi 
esse inflammationem patriotici spiritus, quam consolidatio-
nem christianae íidei morumque puritatis incrementa." 

— A „Vfreund" szerént Ali Mohamed, bombayi török 
consul, ő szentségének arany- és selyemmel gazdagon kivar-
rott indiai zászlót küldött levél kíséretében tisztelete és cso-
dálata jeléül, melylyel ő szentsége iránt viseltetik. 

— Grammont herczeg, franczia követnek neje a kath. 
hitre térvén Bécsben a nuntiatura kápolnájában tette le a 
hitvallást. 

— Londonból irják : Az uj, Péter-egyház számára W i -
seman bibornok harangot szentelt. Ez azon nagy harang 
mely a londoni kiállitáson vala, és melylyel jel adatott napon-
ként a kiállítás végén. A harang körülete a középen 21 láb; 
fölirat gyanánt az ismeretes vers van rajta : Laudo Deum ve-
rum, plebem voco, congrego clerum. Defunctos ploro, pestem 
fugo, festa decoro." Igy tehát Londonban is meg van engedve 
a katholikusoknak a harangozás, me.yet a szűkkeblű Basel 
még mindeddig vonakodik megengedni kath. lakosainak. Mi-
vel pedig már a török császár is megengedte ezt birodalma 
katholikusainak, Basel nem sokára maga fog dicsekedhetni, 
hogy még a pogányt is fölülmúlja — intolerantiában. 

— A kath. egyháznak egyik kitűnő űa hunyt el maj. 
27-én. Ez gr. B r a n d i s Kelemen volt, Tirol egykori kor-
mányzója, a kath. nagygyűléseknek több izben elnöke. Egyik 
fia a jezsuita-rendbe lépett, melynek végrendeletileg 100,000 
fr tot hagyott egy társház alapítására, és pedig ha lehetséges 
Tirolban. A Lloyd mondja róla, hogy scapularevál kívánt el-
temettetni és kivánta, hogy kísérői olvasót imádkozzanak. 

^ S e g j e l e n t : „ E r d é l y i k a t h . H i t s z ó n o k " vagyis 
egyházi beszédek gyűjteménye. Szerkeszti és kiadja V e-
s z e 1 y Károly, Károly-fehérvári gymn. igazgató és szentszéki 
jegyző. I. kötet. Néhai S z a b ó János vasárnapi homiliái. — 
Egész évi folyam. Nagy 8. r. 336 1. ára 2 fr. 20 kr. 

— „ S z e r á f i s z e n t b e s z é d e k , " a japáni vértanúk 
szenttéavattatása emlékére. Irta P i r y Czirjék, sz. Ferencz -
rendi áldozár, s a szűz Mariáról czimzett rend-tartomány őre. A 
rendtartományi hatóság engedelmével. Pest, 1863. Nyoma-
tott Kertész Józsefnél (feldunasor 18. sz.). — Tartalom: Elő-
szó. Szeráfi sz. Ferencz napjára. Porcziunkula napjára I. 
Ugyanarra II. Páduai sz. Antal napjára. Magyarországi sz. 
Erzsébet napjára. Alkantarai sz. Péter napjára. A japáni sz. 
Vértanúk emlék-ünnepére I. Ugyanarra II. — 8r. VIII. és 
120 lap; ára 60 ujkr. bérmentve 75 kr. Kapható Hartleben 
C. A. könyvkereskedésében, s általa minden hiteles könyv-
árusnál. 

Az előfizetés minél előbbi megújítására a t. ol-
vasókat kérve figyelmezteti a Szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten, 1863. 



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

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

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, junius 13-án. 46. I. Félév. 1863. 

TARTALOM; VII I . Bonifácz (Vége). — Nagy-Ma-
rta-Czeli búcsújárás. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

VIII, Ronifácz. 
— Egyháztörténelmi tanulmány. — 

(Folytatás ) 

VII. 

És ime a lelki szemeink előtt lepergő események 
lánczolata elvezetett minket vázlatunk legjelentéke-
nyebb, de, — és ennek súlyát mélyen érezzük — leg-
szövedékesebb és legterhesebb megoldású pontjához. 
Valljon gyenge erőnk nem roskadand-ealéltanöszsze 
a föladat ijedelmes nagysága előtt, nem birván meg-
küzdeni győzelmesen a minden mozzanatnál elégör-
dülő nehézségeknek elzúzó hatalmával?!. . . És csakis 
a jó igyekezetet megszégyenülni nem engedő fensőbb 
segély erőtpótló istápolásában helyezve bizalmunkat, 
fűzzük tovább tanulmányunk fölvett fonalát! 

IV. Henriket, Francziaország kétségtelenül egyik 
legnagyobb uralkodóját a felhőkön is túlemelő apo-
theozisban magasztalja történetirója Poirson, az ál-
tala tervezett európai köz- és örökbéke ábrándos de 
szép és magasztos eszméjéért. . . . VIII. Bonifácz bé-
keszerző szándéklatai nem kevesbbé voltak nagysze-
rűek és magasztosak, a mellett Henrikéi fölött azon 
határozott előny nyel birtak, hogy kivihetők valának. 
Valósításuknak lehetősége csak azon egy ember haj-
lithatlan makacs jellemén zúzódtak szét, a kinek ja-
vára Bonifácz azokat oly önzetlenül nemes jóindulat-
tal irányzá. 

A közönségesen „Szép"-nek nevezett IV. Fülöp 
franczia király volt ez, kinek nevével e vázlat folya-
mában már többször találkozott a nyájas olvasó. 

Minthogy a derék Grröne Balint szerént: *) 
„Die G-eschichte menschlicher Leidenschaften ist der 
Schlüssel zur Weltgeschichte." — hadd álljon itt elő-
rebocsájtva Fülöpnek jellemrajza, melynek jelességé-

]) A tübingai theol. negyedéves folyóirat 1862. folyam 
I. füzetében. 

ről kezeskedik az, hogy nem mi ir tuk; hűségéről pe-
dig az, hogy franczia történetíró tollából jő. 

„Nem volt még fejedelem — mondja Christophe 
„Histoir de la Papauté pendent le XIV. siecle"czimű, 
Párisban 1853-ban megjelent s azóta németre is le-
fordított műve I. köt. 92-ik lapján — „nem volt még 
fejedelem, ki a hatalom büszke érzetével oly nagy 
mértékben birt volna, m i n t ő ; senki sem volt arra 
féltékenyebb, senki sem tudta szándékát szilárdabb, 
határozottabb hangon nyilvánítani. Fönkelt érzelmei 
hevességgé, bátorsága botor vakmerőséggé fajultak. 
Határtalan akaratereje hajthatlan daczczá vált; s ezzel 
követelt — mihelyt tiszteletről volt szó — még hi-
báinak is érvényt. Ingerlékeny egész a végletekig, 
haragjában engesztelhetlen, nem feledett ő el soha 
egy sérelmet is, s a tett szolgálatokat kötelesség tel-
jesítésénél magasabbra nem becsülte. Vállalatai, me-
lyeknek horderejét nem mindig számitá ki, egyszer-
nél többször pénzzavarba bonyoliták, s alattvalói iránt, 
kiknek erejét kimerité, pénzüket pedig meghamisitá, 
igazságtalanságokra kényszeriték őtet. A nagy va-
zalloknak megtörése a megelőzött kormányok alatt a 
királyi hatalomnak határozott túlsúlyt kölcsönzött; 
az arisztokratia leigázva, megcsonkítva nem volt ké-
pes többé ellentállni. Midőn aztán a kevéssel előbb 
még oly büszke, oly fönhéjázó bárókat a trón lépcsői-
nél térdelni látta, — nem csuda, ha a határtalan telj-
hatalom gondolata szállta meg lelkét, s e gondolat 
őtet. zsarnokságra izgatá. Hozzáadhatjuk még, hogy 
tetteinek vezércsillaga nem mindég az erkölcsi tör-
vény volt. Ha tekintetét valamely czélra irányzá, 
ugy annak elérésére nem ama jogosságtól, melyet a 
lelkismeret és becsületérzés sugall ; hanem a sikertől, 
mely a vágyaknak kedvez, kért tanácsot. Kortársai 
személyi kellemeiért a „szép" melléknevet adták neki; 
a történelem „politikus" névvel jelölhetné őt; mert ő 
volt, ki ama gonosz művészetet első űzte : hogy akár-
mi rosszat, csak ügyesen hajtson valaki végre." 

Ez volt azon férfi, ki Bonifáczczal, s Bonifácz 
személyében a papsággal a tekintélyi s hatalmi fen-
sőségért oly vakmerő elkeseredéssel s oly visszaviv-
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hatlan sikerrel küzdötte az eldöntő harczot. Ha vall-
jon oly jogérvényes alapon-e? mint az ujjabbkori 
történetcsinálók elhitetni szeretnék: a vázolandó ese-
mények lánczolata meg fogja mutatni. 

1294-ben IV. Fülöp franczia és I. Eduard angol 
királyok között egy hosszas tartamot igérő háború 
lángja tört ki. Mindkét fél oldala mellett hatalmas 
szövetségesek csoportosultak csatarendbe. Eduard zász-
laját védte Adolf, a naszaui grófból fölemelkedett 
német-római király, és Vid (Guido) a flandriai gróf. 
Fülöpnek ellenben a skót király s a hatalmas osztrák 
Albert herczeg — annál tevékenyebb szövetséges, 
minél engesztelhetlenebb ellensége Adolfnak — aján-
lák rendelkezésére kardjukat. A pártok ilyetén alaku-
lásánál a háború pusztitó mérge annál félelmesebb 
következményekkel rettentett, minthogy fél Europa 
érdekközössége volt a hadi szerencse koczkájának 
jobb- vagy balrafordultával egybekötve. 

Ezen, az európai láthatar fölé emelkedett vihar-
nak teljes kitörését megakadályozni volt Bonifácz fő-
törekvése. Elküldé e végett követeit a hatalmasságok-
hoz; ugyanis 1295-ki mart. 1-én a franczia és angol 
udvarokhoz, május 28-án pedig Adolf német király-
hoz, kevéssel utóbb meg a három egyházi választó-
fejedelemhez: a mainzi, kölni és trieri érsekekhez ; — 
általuk minden áron békét, vagy legalább — hogy 
igy békés kiegyenlítésre időt nyerjen — fegy verszü-
netet eszközlendő. 

Adolf és Eduard a béke elfogadására hajlandók-
nak mutatkoztak; de nem ugy a hatalmának öntuda-
tában büszke Fülöp ! 

Ő ellene a pápai követnek egyébként is volt 
előterjesztendő panasza elég ! . . . Eduardnak ugyan-
is — mint mondám volt — sikerült a flandriai grófot 
részére hódítani. Hogy azért a közöttük létrejött ér-
deksolidaritás minél szorosbra fűződjék, a walesi her-
czegnek eljegyzé a király Guido 19 éves leányát Fi-
lippinát. Ám Fülöpnek, a keresztatyának e szövetség 
igen kellemetlen szálka volt szemében ; de mi vala 
könnyebb, mint ravaszság által a grófot és nejét ha-
talmába kerítenie?! Szabadon bocsáttatásuknak fölté-
teléül szabá a herczegi mátka kezesül leendő kiszol-
gáltatását. A zsarnoki erőszak e gálád tényét a pápa, 
az elnyomottak jogainak éber őre, közönyösen nem 
nézheté ; miért is követei által a szüleiért magát föl-
áldozott szerencsétlen ara-szűznek szabadon bocsátta-
tását sürgeté vala. 

Fülöp fönhéjázó gőggel adá a pápai követeknek 
válaszul : miszerént meg nem foghatja, mi köze a pá-
pának az ő angolországi háborújához? annál is inkább, 

minthogy az egész dolog nem vallási ü g y : s azért a 
pápa intelmeit és sürgetéseit a békekötésre eltűri 
ugyan, de ily dologban senkitől parancsot el nem fo-
gad. Mi pedig a flandriai gróf panaszait és sérveit 
illeti, épen nem engedheti meg a pápa közbeszólási 
jogát, minthogy azok egyedül az ő Ítélőszéke elé tar-
toznak ; egyáltalán kijelenti, hogy világi dolgokban 
az Istenen kivül más urat maga fölött nem tür, 
nem ismer. 

A legönzetlenebb jóakarat durvább felelettel még 
nem sértetett meg soha! Láttuk Bonifácz fáradalmat 
nem ismerő törekvéseit, melyekkel az arragoniai vi-
szályt Francziaország előnyére döntötte el ; nassaui 
Adolfot az angol király zsoldjából minden módon 
elvonni ügyekezett; s Fülöp mind ennek daczára a 
pápa méltányos kérelmét oly sértő dölyffel utasitá 
viszsza. 0 , ki a jogot fegyvereinek élével irta, s ki 
szavának egy, győzelemhez szokott sereg alabárdjai 
által tudott kellő nyomatékot, súlyt szerezni, semmi-
kép nem akarta belátni, hogy az egyháznak oly vi-
szonyokban, melyek — mint az akkoriak — egészen 
keresztény alapon gyökeredzettek, minden befolyását, 
sőt hatalmát föl kelljen használnia, miszerént a sokat 
sanyargatott népet egy véres s a mellett jogtalan há-
ború iszonyaitól megkimélje. 

Annál kevesbbé nézhetett pedig Bonifácz a kevés 
áldással kecsegtető események fejleményei elé hideg 
közöny nyel, minthogy azok az egyházon máris igen 
érzékeny sebeket ütöttek. A két ellenséges fejedelem 
ugyanis a hadviselés költségeinek fedezésére azon, 
utóbbi időkben is igen gyakorlatinak tapasztalt mód-
hoz, az egyházi jövedelmek — jogos, nem jogos, az 
mindegy ! megnyirbálásához folyamodott. Eduard az 
angol papságot a jövedéki tized megajánlására kény-
szerité ; *) Fülöp meg az összes egyházi vagyon ötve-
ned részét igényié magának. 

Az egyházi javakból az ország fejedelmének fi-
zetett adó ugyan ez idétt nem volt hallatlan dolog; 
de hogy az a szent-szék minden előleges beleegyezése 
nélkül szedessék: ez az akkor uralkodó jogviszonyok-
nak teljes lábbal-tapodása volt ; oly tény, melyet Bo-
nifácz tovább megrovás nélkül nem tűrhetett ! . . . 

Kibocsátá tehát 1296-ban „Clericis laicos . . . ." 
kezdetű hires bulláját, 2) melyben erélyes szavakkal 

Mi módon? érdekesen adja elő Damberger i. h. 
122. lap. 

2) Cap. 3. in Ví-to. — Ezen decretalét, és a következő 
két bullának egyházjogi szempontokból tárgyalt bővebb mél-
tatását lásd Phillips-nél id. h. 239 s kör. 11. 
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rójja meg a világiak jogtalan beavatkozását az egy-
házi javakba, s az ezt békén tűrő egyháziak gyávasá-
gát, kik „trepidantes ubi trepidandum non est, transi-
toriam pacem quaerentes, et plus timentes Majestatem 
temporalem offendere, quam aeternam, talium abusi-
bus non tam temerarie, quam improvide acquiescunt." 
Teljes erejükbe helyezvén azért vissza a régebbi egy-
házi zsinatok, úgymint a III. és IV. laterani közzsinat 
határozatainak, úgyszintén IV. Sándor pápa „Quia 
nonnulli . . ." decratelejának jogérvényét: — mind-
azon egyháziakra, kik ennek daczára e tekintetben 
kötelmeiket megszegik; valamint azon világiakra, 
királyi hivatalnokok- és községekre, kik az egyházi 
javak ellen bárminemű jogtalan beavatkozásra vete-
mednek, minden megelőző birói itélet nélkül az ana-
themát és illetőleg interdictumot kimondja. 

Bonifácz ezen rendszabálylyal semmi uj és hal-
latlan jogot, vagy épen jogsértést nem léptetett életbe; 
mert e határozatok részént régibb törvényeken — 
mint mondottuk — részént az egyházjavak sérthet-
lenségének elvén alapultak ; a mellett az egyház kö-
telmét: az államnak veszély idején segélyére lenni, 
világos szavakkal emelik ki. Egyébiránt pedig magá-
tól értetődik, hogy e decretale nem vonatkozott, de 
nem is vonatkozhatott, a j o g i l a g f ö n á l l ó adókö-
telezettségekre. Ámde Fülöp mégis királyi s ország-
fejedelmi jogainak egyenes megtámadását látta a pá-
pai rendelményben; azért megtorlásul egy zárlat-
törvényt hirdettetett ki, melynek erejével idegenek-
nek a bejövetet, valamint élelmiszerek-, fegyverek-
és pénznek az országból való kivitelét szigorúan meg-
tiltá. A ravasz fejedelem jól tudta mit tesz ! mert ez-
által a Rómának fizetendő annáták- és egyébjövedel-
meknek, valamint a szent-szék keli közlekedésnek 
útja záratott. Ezen, a fönálló törvények szerént telje-
sen érvénytelen határozat tehát megint nem volt e-
gyéb , mint ismételt szentségtörő beavatkozás, — 
habár nem is közvetlenül — az egyházi javakba. 

Bonifácz a helyett , hogy szellemi hatalmának 
egész súlyát éreztette volna javithatlan ellenével, a 
„charitativae reconciliationis" békés modorában ohajtá 
e gőgös fiatal lelket részére hódítani. Szeretetteljes 
leveleiben ismételve törekedett őt a fönebbi consti-
tutionak tartalmáról megnyugtatni, sőt hogy a mé-
lyen megrendített egyetértést némileg helyreállítsa, 
m e g e n g e d é neki, hogy az egyházi javakból magá-
nak tizedet szedethet, továbbá, minden alapítványi 
javaknál egy helyet ő adományozhat. Ép ez idő-

' ) L. Phillips, id. h. 

tájba esik Fülöp nagyatyjának, IX. Lajosnak canoni-
zatioja is ; melylyel a pápa egy 25 évi hosszas tár-
gyalás által érlelt ügynek Francziaországra kedvező 
megoldást eszközölt. 

VIII. 
Nem sokára ezután nyilvános consistoriumban a 

pápa békebirói tiszténél fogva kimondá a franczia-an-
gol háborúnak véget vetendő határozatot. A czél ma-
gasztos, a tény nemes volt; de sikerét Fülöpnek a 
flandriai grófon épen rosszkor kivívott győzelmei is-
mét megakadályozák. Mert a helyett, hogy a pápa 
szavára hajolna a király, amannak ellenségeit a kiig-
tatással sújtott Colonnákat udvarába fogadá, s osztrák 
Albert herczeggel — ki időközben Adolfot a göllheimi 
csatában 1298-iki jul. 2-án trónjától és életétől meg-
fosztá — szövetséget kötött Quatrevaux-ban, követ-
kező évi dec. 8-án. E frigyre a pápa ismét nem adhatá 
helyeslő beleegyezését, ő, ki Adolf jogtalan elüzetése 
fölött oly határozottan fejezé ki rosszalását Albert 
irányában. S csakis azon kecsegtető remény fejében 
tartózkodott tiltakozó lépések tételétől, minthogy a 
gonoszhirű Flotte Péter, Fülöp követének hitegető 
biztatásaira e szövetségtől, nagyszerű s előszeretettel 
táplált tervének, tudnillik egy szentföldi hadjáratnak 
óhajtott valósítását remélte. 

El is küldé követét Bernát pamiers-i püspököt 
Francziaországba a keresztes-had létrejöttének szor-
galmazására ; de ezúttal Bonifácz szerencsétlen válasz-
tásra határozta el magát, s a rosszul alkalmazott kö-
vetség ismét csak ujabb alkalmat szolgáltatott a meg-
törhetlen Fülöp pápagyülölő lelkének uj sértésekre. 
Nem mintha a püspök ily fontos kitüntetésre méltó 
nem volt volna, hanem mivel Pamiers már hosszabb 
idő óta függetlenségi viszályokba levén bonyolódva 
a franczia királylyal ; ez most kedvező alkalmat látott 
a vakon hódolni nem akaró városon és püspökén ma-
gát megbőszülni. Bérelt tanúk vádjaira a püspök el-
len bűnnyomozó törvényszéket, ennek elnökévé meg 
Flotte Pétert (!) nevezte ki. Az eredmény — ily bí-
ráktól — előre is gyanítható! Bernát a reszketeg ősz 
főpap 1301-ki julius 12-én éjfélkor elfogatott, és sú-
lyos börtön nyirkos, hideg ölébe záratott. . . . 

Már kérdjük, ki látja ezekben legparányibb nyo-
mát is a pápai jogbitorló eljárásnak? . . . Vagy nem 
inkább a számító gonoszság átgondolt és rendszeres 
tényeinek lánczolatai-e ezek Fülöp részéről, melyek-
kel nem annyira a pápai befolyás túlnyomosságát pa-
ralyzálni, hanem inkább az államot a keresztény alap-
ról, melyen az eddigelé nyugodott, leemelni, a ke-

46* 
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resztény eszméknek szellemi hatalma alól kiragadni töreke-
dett. Jól tudták ugyanis azon hit- és istentagadó szabadság-
hóhérok , Fülöpnek feketelelkü tanácsadói Flotte és Nogaret, 
hogy mig az egyház nemesitő, polgárosító ihlete a kedélyeken 
hatalmat gyakorol, addig a korlátlan kényuraság, a minden 
egyéni szabadságot elnyelő állammindenhatóság setét épü-
lete ingó, s azért veszélyes alapokra van fektetve, mely ha 
összeomlik, romjai alá mindenek előtt építőit temetendi. 

És ki ne csudálná egy Bonifácz határtalan türelmét, az 
erőszak e szakadatlan nyilvánulatán ? ! Még mindég nem sújt, 
nem büntet ; még mindegyre óv, int, kér sőt könyörög. . . . 

1301-ki dec. 5-én e g y n a p alatt három-négy levelet 
ir, s meneszt egymásután a franczia udvarhoz. Végre útnak 
ereszti az ötödiket is. Ez volt a nevezetes bulla : „ A u s c u l t a 
f i l i c a r i s s i m e ! etc. . . . " melyben Fülöpöt figyelmezteti 
azon álláspontra, melyet — jóllehet király — mint az egy-
háznak gyermeke, elfoglal. Valódilag szivinditó s atyailag 
oktató hangon kéri Bonifácz ez iratában a királyt : figyeljen 
jóakaró intelmére annak, ki mint a földön Istennek helytar-
tója, ezen tiszténél fogva a béke és szeretet apostola is egy-
szersmind. Ne hallgasson azon hitegetőkálokoskodásaira, kik 
őtet meggyőzni akarják a felől, hogy magánál fölebbvalót nem 
kell elismernie s az egyházi hierarchia legfensőbb méltósá-
gának alávetve nincsen. Aztán Fülöpnek az egyházon elkö-
vetett sértéseit számlálja elő. Mig végül a sz. föld siralmas 
helyzetéről emlékezik kérve a királyt, állitsa helyre országá-
ban a békét, hogy hadierejét a keresztény hit közös ellensé-
gének megalázására fordíthassa. A bullát franczia alattvaló, 
Normand Jakab, narbonne-i archidiacon vitte meg rendelte-
tése helyére. 

E bullában a pápa csak azon téves véleményt rombolá 
le, mintha a pápa, ki az isteni törvények őre s jogszerű ma-
gyarázója, nem állana a világi fejedelmek fölött. Hogy ez ál-
tal magának pusztán világi ügyekben is suprematiát követelt 
volna, — ez a törvények oly mélyelmü ismerőjének, mint Bo-
nifácz, eszeágában sem volt ! 

A király roszlelkű tanácsadói, Flotte Péter és Nogaret 
Vilmos a pecsétőr, kik e szomorú viszálynak titkos rossz szel-
lemei voltak, e bullát nem csak értelmileg, hanem szerkezeti-
leg is meghamisítva ' ) juttatták a király kezébe. Hogy tar-
talma milyen lehetett, onnét következtethetni, mert midőn 

) Nem lesz tán olvasóinkra érdektelen, ha a hazugság e nyomorú 
férczmüvet Phillips kitűnő egyházjogi müvéből ide a tárgy illustratio-
jául átveszszük : „Scire te volumus —igy hangzik a hamisított okmány 
— quod in spiritualibus et temporalibus nobis subes. Beneficiorum et 
praebendarum ad te collatio nulla spectat : et si aliquorum vacantium 
custodiam habeas, fructus eorum successoribus reserves : et si quae 
contulisti, collationem hujusmodi irritam deccrnimus ; et quantum de 
facto processerit, revocamus. Aliud autem credentes, haereticos reputa-
mus. Datum Laterani. Non. Decmbr. Pontif. nostri anno 7 . " Fülöpnek 
vá lasza , hihetőleg ugyanazon hamisító tollából igy folyt:. „Philippus 
Dei gratia Francorum Rex, Bonifacio se gerenti pro summo Pontifice, 
salutem modicam seu nullam. Sciât tua maxima fatuitas , in temporali-
bus nos alicui non subesse. Ecclesiarum ac praebendarum vacantium 
collationem ad nos jure regio pertinere, fructus eorum nostros facere : 
collationes a nobis factas et faciendas fore validas in praeteritum et fu-
turum, et eorum possessiones contra omnes viriliter nos tueri : secus 
autem credentes, fatuos et dementes reputamus. Datum Parisi is ." — 
Az idéztük nagynevű jogtudóssal mi is Fülöp becsületének előnyére ez 
aljas hangon tartott szennyiratot szivesen hamisnak vagyunk készek 
nyilvánitani. 

1302-ben febr. 11-én a pápai követ azt a királynak ünnepé-
lyesen átnyújtani akará, az Artois-i gróf azt kezeiből kiragadá, 
tűzbe veté s aztán az esetet, mint valamely nyert győzelem 
örömhírét tárogatók liarsogásai között szerte kihirdetteté. 

Nagy-Maria-Czeli búcsújárás. 
IV. 

(Folytatás.) 

A nap magasan fénylett már az égen, midőn a sok lelki 
élvezetek után ismét a kegyelem-kép előtt összesereglettünk, 
s hálaimáinkat végezve, sokan könyező szemekkel a sz. hely-
től bucsut vet tünk, a rengeteg erdőnek t a r tva , melynek tö-
vében Kis-Marton fekszik. Hála érzettel telt kebellel váltam 
meg a főt. préposttól is, ki a magyar vendégszeretetnek élő 
példánya, s a ki némi emlék-ajándékokkal irányában fölötte 
lekötelezett. — Nem kis különbséget vett azonban észre a 
zarándoksereg abban, hogy itt már házi tűzhelyeiket föl-
ajánló keblek nem várnak reá juk , hanem a vendéglőkben is 
a zsidók kapzsi fukarságának kénytelenek martalékjaivá 
lenni. 

Magas s meredek hegy nyúlik el Kis-Marton északi 
oldalán, erre vezetett utunk, s midőn a zöldellő ágak s tere-
bélyes fák árnyai alatt szüntelenül az ég királynéjának di-
csőségét zengedeztük, mit a királyi próféta költői lélekkel 
ohaj tot t : „folyamok tapsoljanak kézzel, a hegyek örömöt 
kiáltsanak együtt" (97. zs. 8. v.) betüszerént látszott teljese-
désbe menni, — mert a hegyek ormai viszhangozták énekün-
ket, s a hegy magaslatáról látszó Fertő kék hullámai, a csen-
des szél szárnyain hömpölygetve, susogták a Magassságbeli 
dicsőségét, ki a vizeknek s tengereknek is ura. — Igy lőn 
egy órányi meredek hegyre haladásunk nem csak könnyűvé, 
hanem kellemessé is , — főleg midőn a tetőre érvén, üdvös-
ségünk jelét, — e g y őskori fakeresztet itttalálánk. Fölébred-
tek itt újra azon érzelmek, melyekkel imént telt el keblünk a 
calváriai meneten, éreztük ismét, hogy a sz. kereszt számlái-
hatatlan javaink oka lett. Ez szabaditott meg bennünket a 
vétek átkától, ez a fáradtaknak enyhelye , a béke oltalma, 
ezer jó forrása. E miatt már pusztákban nem vándorlunk, 
mert az igaz ösvényt megtaláltuk , sőt a vadonban is , mint 
egy királyi palotában lakunk, mert az igaz kaput föltaláltuk; 
a gonosz lélek tüzes nyilaitól sem félünk, mert itt oltalmat 
leltünk. Zöld lombok árnyai között még egy óráig haladtunk 
a hegyről lefelé, — s ime kies pázsit terjedett el szemeink 
előtt, némi távolságra a Laj tha kékes vize , hazánk határvo-
nala mutatkozott, számos austriai — a Laj tha partján épült 

— falvakkal. Egy kis kanyarulat után Loretto utczáját ér-
tük , s az ekkor megkondult déli harangszó a keresztények 
ajtatos szokásaira emlékeztetett, hogy Gabriel főangyal sza-
vaival üdvözöljük mennyei védanyánkat , s alig végzők e 
sz. szavakat: „az Ige testté lőn" azon sz. ház hasonmásában 
— a lorettoi kápolnában voltunk, hol az idők teljén : „az Ige 
testté lőn." 

Itt volt déli, s hazánkban utolsó nyughelyünk. Loretto 
kisded helység, de szép s többnyire uradalmi házakból áll. 
Nevét kapta azon kápolnától, mely itt a nagyszerű templom 
mellett Olaszhonban, Lorettoban létező sz. ház mintájára ké-
szült. Eredete történetét egykori dicső birtokosa h. E s z-
t e r h á z i Pál juttatá, „Mennyei korona" czimü munkájában 
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az utó kor tudomására. Báró S t o c z i n g Rudolfe vidék ura 
Olaszhonban, Lorettóban levén , innen azon szándékkal tért 
vissza, hogy birtokán a nazaretlii sz. ház mintájára kápolnát 
fog épittetni. Szent-Jánoson , a mostani Lorettóban szándékát 
teljesitette. Eladván később e jószágot gr. N á d a s d y Fe-
rencz országbírónak , kinek neje , gr. E s z t e r h á z y Anna 
Julia vol t , Pálnak nővére, e vallásos honnagy a kápolna 
mellé Maria szolgáinak (Servitáknak) nagyszerű kolostort s 
templomot épí t te tet t , mely 1659-ben gr. S z é c h e n y i 
György, győri püspök által föl is szenteltetett. Ez idő óta a 
jelenig a zarándokok számos seregei látogatják e sz. helyet, 
ámbár a jószágra és klastromra nézve nagy változás történt 
idővel. A jószág a herczegi ágra szállott, a kolostor lakói ki-
fogytak, s 1808 óta plebánus viszi a lelki kormányt segédjé-
vel. Ajtatosságunk végeztével, s a templomban az Oltári-
szentség imádása, s az oltárok megtekintése után megláto-
gattam a lelkipásztort, ki egyszersmind kerületi esperes, 
benne egy tisztes aggastyánra találtam, magyar vendégsze-
retettel fogadott, s utolsó volt egyszersmind a hazai földön, 
kinek e szép tulajdonát igénybe vettem. 

A nyugidő után alig haladtunk egy óráig, s a Lajtha 
par t jára , s utolsó Magyarhoni helységre W i m p á c z r a 
(Wimpassing) jutottunk. A helység éjszak-keleti részén ér-
dekes látvány volt a tábor, melyben a hadsereg része sátrak-
ban időzött, s mi figyelmet ébresztő vala, a hat utczára osz-
tot t sátrákban, fölváltva a fekete sárga zászlóval, a magyar 
tricolor lobogott. — Wimpáczban háromszor, h. Eszterházy, 
b. Dietrichstein s a császári vámháznál álliták meg a kocsin-
utazót , bucsujárók s általában gyalogok mentesek ezen al-
kalmatlanságtól. — A hidakon keresztül hatolva, osztrák föl-
dön voltunk.— Szép sikság, rendezett fasorokkal t e rü l te i 
előttünk, szorgalmas földmivelők forgatták földeiken a ba-
rázdákat, s valahányszor közeledtünk , mély tisztelettel eme-
lek lövegeiket. Kiket ugyanis a területi határ, nyelv, nemze-
tiség, s sok más táj i szokások elválasztanak, egy fejedelem 
kormánya, egy mennyei atyának imádása, s a sz. Szűznek 
tisztelete is egyesit, sőt testvérekké tesz. A keresztény min-
den éghajlat alatt keresztény társát s felebarátját találja s 
üdvözli, s ezen kapocs szorosabb, mint bármily világi érdekből 
keletkezett. — Délutáni nyugóránk a patterdorfi büszke vár-
lak (jelenleg h Eszterházy rendes lakhelye nyári időszakban) 
falai mellett vala. — Még két helységen Haschendorfon 
s Felixdorfon, melyek utczái szép virágokkal illatozó kertek 
gyanánt tűnnek föl, keresztül menvén Sallenauba, a bécsi 
megyének pottensteini kerülete kitűnő plébániájába, mint 
leendő éji nyughelyünkre jutottunk. Ej volt, s e miatt a szent-
egyházba nem juthatván, szabad ég alatt adtunk hálát Isten-
nek, s szokott esti imáinkat végeztük. Nem mulasztottam itt 
is lefekvés előtti elmélet tárgyát ajánlani az „Ítéletről." — 
Eljő, jövendőié már a kir. próféta, Isten itélni a földet igaz-
sággal , itélni a kerekföldet, s a népeket egyenességgel (Zs. 
9. 8, 9.) Sz. Pál világosan tanitja a zsidókhoz irt levelében : 
„Elvégezve vagyon, hogy minden ember egyszer meghaljon, 
azután pedig megitéltessék. (IX. 27.) — Az előbbi a közön-
séges, az utóbbi sz. iró a különös Ítéletről látszik emlékezni, 
s az egyház is különös, s közönséges Ítéletet tanit holtunk 
után. Gondoljunk mai napon a különös ítéletre , mely halá-
lunkat azonnal követendi, s a melytől a közönséges is függni 

fog. Igy emlékeztet erre az egyház a halotti misében : „Az 
irott könyv fölnyittatik, melyben minden foglaltatik." Tehát 
nincs Isten előtt semmi felejtve, semmi titokban, minden tet-
teink, minden gondolataink sőt vágyaink ismeretesek az előtt, 
ki az örök igazság. Nem marad tehát jutalom nélkül semmi 
jó tett, de viszont elveendi büntetését minden rossz tett. — 
Az emberek leginkább az éji sötétség által vélik fedve go-
nosz tetteiket, holott Isten szemei előtt nincs sötétség, mint 
ki maga az örök világosság. Azért vegyük szivünkre salesi 
sz. Ferencz tanácsát az éji nyugvásra nézve is : „illedelme-
sen kell, mondá ő, még éjjel is nyugodni s meggondolni, hogy 
az Isten szeme, mely álomra be nem csukódik , l á t , valamint 
látnak őrző angyalaink, sőt a gonosz lelkek is, kik épen ak-
kor terjesztik ki hálóikat." — Ajánlá más alkalommal tanít-
ványának: „igyekezzék ugy aludni, mintha a földön járó Is-
tenfia társaságában volna, s a miképeni fekvésről tőle vett 
volna parancsot" — folytatja tovább: „e gondolatnál nem 
ötlik-e azonnal elmédbe ; hogy jelen van ő most is , l á t , sőt 
alvásodkor is reád néz." (L. Esprit de S. Francois de Sal. P . 
XVI, ch. XXIII.) 

A város tömve volt katonasággal a hadi gyakorlatok 
miatt, melyek az itteni terjedelmes sík földön, ugy nevezett 
tábor-mezőn tartattak, mi mégis a közelebbi vendéglőben al-
kalmas helyet kaptunk. Isten s a sz. Szűz oltalma velünk ! 

Gyarmathy János, 
soinlj'ó-vásárhelji plebánus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
CSANÁLOS, maj. 29-én. A nyomor s szenvedés meg-

tapodott utain haladva s vizsgálódva észreveszszük, hogy 
annak is megvannak saját illatos rózsái a küzdő lélek fölü-
ditésére, de csak ugy , ha a nyomort-termő fáról az Isten-
ember szenvedésének fájára hittel tekintünk ; megértjük igy : 
„patientia salutem operatur" s tapasztalandjuk a költőnek 
arany mondatát: ,.Laus in fine sonat, virtus cum fine coro-
nat." — Még nincs két éve, hogy Csanálos és Kálmánd szép 
községek templomaikkal együtt hamuvá lettek. F é n y nagy 
pusztulást szenvedett, mert csak a mult őszszel veszitette-el 
plébánia s iskola-házát több lakoséval együtt. Mintha a pusz-
tító angyal vonult volna e helységeken keresztül, a lako-
soknak romjaik között a néma bánat jellegét tűzve homlo-
kaikra. Amannak elvonulásával fölemelkedett Mózses fény-
oszlopa a lelkipásztorok szavában, a megyési püspök apostoli 
szellemű ápolása-, a kegyuraságok Isten előtt kedve s áldozatu 
tevékenységben ; s a nép tengernyi fáradalmai között buz-
góságában nem lankad keserű megpróbáltatása pusztáján, 
mely az „igért földre" bevezet. — Csanálos főleg keseregte 
szép templomát, gyönyörű paplakját. A mult öszszel azonban 
a paplak előbbeni ékességében hirdeté már a vallásilag ma-
gasztos lelkületű, Isten dicsőségére áldozataiban kifogyhat-
lan nm. gr. K á r o l y i György koronaőr kegyúr bőkezűsé-
gét. Megyénk több templomi s egyházi épületei dicső tanú-
ságot tesznek a felől: miszerént azok a nagy kegyúr nevéhez 
illők, s ahhoz méltók, kinek szentelvék. A nagy-károlyi 
templom példány remek-mű, s dus áldozat; a kaplónyi ha-
sonlóul, sz. Ferencz fiai zárdájával, melyet e vid ék az ott 
pihenő boldog emlékű nagy ősök sz. hajlékául kegyelettel 
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tisztel s az utas fényes sírboltjával megtekinteni el nem mu-
lasztja. — Hasonlóul emelkedett-ki hamvaiból a kálmándi 
paplak megbővitve ékesebben, s megvannak az intézkedé-
sek a templom megbővitésére s mielőbbi disz es fölallitására 
nm. gr. Károlyi Lajos kegyúr áldozókész megrendelése kö-
vetkeztében. A vallásos kebelnek eme apostoli országban 
oly sok lesújtó jelenetei között van elég vigasztalása is: 
hogy a Hunyadiak országa bírja azok szellemét is. Éltesse 
Isten azokat szent nevének dicsőségére, s édes honunk bol-
dogitására! . . . . Romjaiban hever még a csanálosi s kál-
mándi templom; de nem, hogy huzamosan ugy maradjon, ha-
nem mint a tervezet hiréből tudhatjuk, hogy dicsőségeseb-
ben fölépíttessék. A csanálosi szép számú hivek addig is, 
mig szorult kápolnájukból, az Isten frigyének sz. szekré-
nyét fölépülendő templomukba bevihetnék, I. A. buzgó ple-
banusuk fölszólitására, az eget alakították nagy templomukká. 
Ugyan is a közel levő szép temető-kertben álló egyszerű ká-
polna előtt jó Ízléssel az Udvözitő szenvedéseinek állomásait 
állították föl diszes képekkel ellátva, hogy az ég temploma 
alatt, mely alatt annyi szenvedés borul a zarándok emberre, 
ezek között az Isten-ember szenvedése állomásainak képei előtt 
elmélkedve vigaszt nyerhessenek. — A pünkösdi első nap est-
véjén érkezett meg nm. H a a s Mihály megyés püspök ur Csa-
nálosra a bérmálás szentségét kiosztandó s a szenvedés állo-
másait fölszentelendő. Mint örvendetes megérkezésének est-
véjén, — a huzamos nagy szárazság után — a szélcsend be-
álltával, e vidéket áldásos bőséges eső vidámította föl : ugy 
más nap a hivő nép lelkét és szivét a szertartás végrehaj-
tásánál kenetdus , könyükre fakasztó szent beszédével — 
mely által a jelenlevők fölhivattak Máriával s — Magdol-
nával a szenvedés urain hiven, állandóul megmaradni a 
keresztig s ez alatt, a világ csábitó utairól visszatartózkodva 
s hiven őrizkedve ; — és az 52 megbérmálthoz alkalmazott 
főpásztori intelmeivel maradandó gazdag örömök részeseivé 
tevé. — Estende átrándulván püspök ő exclja az épitkezés 
alatt álló mérki plébánia megszemlélésére, innen Fényre 
vette útját. Az ünnep harmad napján a kerületi papságtól 
környezetten a szent-mise alatt a szószekre föllépve az ün-
nepi evangelium szent szavait akként fejtegette , hogy min-
den lélek, minden sziv betelt a Szent-lélekkel ; — de a szó 
magasztos értelmében telhetlen maradt a hallgatók vágya : 
bár tovább és minél többször hallhatnák a főpásztori, leikig 
ható gyönyörű beszédet. — Szent-mise végeztével 49 avat-
tatott föl az élő hit bajnokivá, ismételt intelemmel. Majd 
azután a fényi fényes szeretetben fénylő házi gazda ft . Kel-
lerman Ferencz ker. esp. és czimz. kanonok ur szivből vett 
szavakkal üdvözölte a nm. püspök urat, nsgs. s ft. Rudolf 
Pál kananok urat s a kerületi papságot; természetesen illő 
sorozatban itt se feledkezve-meg a magas kegy ur nm. gr. 
Károlyi György ur ő exja áldásos hosszú eletéért üdvpoha-
rat emelni ; kinek Isten után egyedül köszönheti Fény egész 
községe, hogy e szép nevet méltán viseli, s temploma, hogy 
nevének megfelel ! K_ ^ l a . 

HESSEN. (Folyt.) Az első kérdés, mely itt előttem 
fölmerül, ez: Kicsodák azon férf iak, kik a kath. társulatok 
fölött pálczáfc törnek , azokat veszedelmeseknek ta r t j ák , és 
azért az országból kizárják. Első sorban állnak a protestánsok. 
Az előadó — prot. lelkész, a szónokok legtöbben protestán-

sok. Uraim, nem találják-e helytelennek , hogy ezek tolják 
föl magukat a kath. egyház reformátoraivá; nem futja-e el 
szégyenpir önök arczát, ily indítványozásnak meggondolása-
kor? Nem érzik-e, hogy az egész világ, különösen a katholi-
kusok, bizalmatlansággal nézik önök tárgyalásait? Mert 
egyre százat mernék tenni, hogy ők a protestantismus fékét 
akarják a katholicismusra vetni, és eltörülni mindazt, mi né-
zetükkel nem egyez meg. Már pedig a kolostorok és a foga-
dalmak, melyeknek a zárdák létüket köszönik, a protestan-
tismus előtt ép ugy nem találhatnak kegyelmet, mint a ratio-
nalistáknál. Az előbbinél azért nem, mivel szerénte csak a 
hit üdvözit ; az utóbbiaknál azért nem, mivel a rationalis-
musnak nincs fogékonysága a malasztban gyökeredző életre. 
Jobban illett volna tehát ezen tisztán kath. ügy tárgyalása 
előtt visszalépniük azon nyilatkozattal : a dolog részént nem 
illet bennünket, részént jobban el vagyunk fogulva , hogy-
sem ezen ügyet sine ira et studio tárgyalhatnék. — De hisz a 
tárgyalásban katholikusok is vettek részt? Igaz , néhányan 
kérkedtek katholicismusukkal. Ámde Istenem, minő katholi-
cismussal találkozunk ezeknél ! Ép olyan katholicismus ez, 
minő a világ mostani fiaihoz illik, lehetőleg t ág , hogy köny-
nyen mozoghassanak benne ; katholicismus, mely tudatlan-
ság- és előítélettől duzzadoz ; katholicismus, mely saját egy-
házát nem ismeri, és mely, hogy a fölvilágosodás olcsó bérét 
elnyerje, nem pirul gúnynyal és rágalommal elárasztani az 
egyházat. Valóban,uraimba azoknak,kik katholicismusukkal 
pöffeszkedtek, ereikben csak egy csepp igazi kath. vér volna, 
nem tartottak volna Ítéletet saját anyjuk fölött , még ke-
vesbbé dobták volna oda magukat eszközül a kereszténytelen 
korszellemnek, hogy anyjukat legszebb ékességétől megfosz-
szák , és a világ gunytárgyává tegyék. A szerzetes társula-
tok kizárása mellett szavazva tettleg elváltak az egyháztól, 
mivel annak egyik hitágazatját t agadják , a szűz állapot ér-
demességéről és jóváhagyásáról szóló dogmát. Ezen állítás 
ellen ugyan sok kifogása lehet önnek Metz ur, mint ki kath. 
jellemét eléggé bebizonyitottnak véli az által, hogy a pápa 
által meg nem erősített vestfaliai békét ön sem ismeri el; 
és nem pirul a nemes Wamboldt báró t , sőt a felső rhenusi 
egész püspöki kart eretnekségről vádolni, mivel ők ezen bé-
kére hivatkoznak. Ezen váddal azonban, Metz uram csak ön 
magának állított ki szegénységi bizonyítványt. Ezt alkalma-
sint érezték ön hallgatói is , azért kisérték önnek szavait 
kitörő derültség helyett csak „csendes mosolylyal." (apr. 22. 
ülés.) Hogyan ? fogja ön kérdezni ; ezt nem nehéz bebizonyí-
tani. A pápa, mit önnek tudnia kellene, nem ismerte el a 
vestfaliai békét nem ugyan azér t , mintha az egyháznak ab-
ban megadott jogait nem ismerte volna el illetékeseknek, 
hanem mivel a kath. egyháznak megrablásába, melyet azon 
béke megerősített , ő mint az egyháznak feje nem egyezhe-
tett bele. Mint hírhedt jurista tán nem szorul arra , hogy én 
nevezzek meg önnek jogi könyveket, melyekben állitásom 
igazolását megtalálhatja ; szívesen elismerem, hogy ebben ön 
után állok. De valljon miért veti el ön a vestfaliai békét? A 
kath. egyház megraboltatása önre nézve teljesen közömbös ; 
de annál nagyobb buzgalommal küzd ön azon biztositékok el-
len , melyek abban az államnak az egyházhozi viszonyára 
nézve foglaltatnak, különösen mi az egyháznak az iskolára, 
cultusra és a tanitásra vonatkozó jogait illeti. Ha a vestfaliai 



béke e tekintetben ön agyrémeinek kedvezne, bizonyára min-
dég ajkain hordozná az t , és egekig magasztalná. Láthatja 
ebből Metz uram, hogy tekintve az indokot, melyből ön a 
vesztfaliai békét elveti, igen nagy a különbség ön és a pápa 
között ; és hogy igy az eretnekségröli szemrehányás végül 
önnek a fejére esik vissza. (Folyt, köv.) Ik. 

LISSABON, maj. 1-én. Loulé minisztériuma csak a 
kőmives páholyok kegyelméből tar t ja fön magát, koldul ke-
gyelmet s ennek árában mindég a kath. egyház elleni rend-
szabályokat nyújt. A nép megveti, nem tiszteli a kormányt, 
mivel látja, hogy csak a páholyok vak eszköze. A kőmivesek 
nem tudják a mérgöket a kath. egyház ellen eléggé csillapí-
tani. A szeretet-nénék kiűzettek , helyükbe világi nők alkal-
maztattak, kik sokkal rosszabbul viszik a betegek ápolását, 
mivel a szeretet és önfeláldozás hiányzik náluk, ők szolga-
nők, a keresztény szeretetnek müvét nem lehet tőlök kí-
vánni , legfölebb szolgálatot. Vessen számot magával kiki, 
midőn őt édes anyja ápolta, és mikor szolgája, cselédje volt 
beteg ágyánál, s fogja látni, mily különbség van a betegek-
nek adott mostani ápolás között, és mit egykor a szeretet-
nénék tettek. De a kőmivesek nemtörödnek a szenvedő embe-
riség javával, ők csak tervüket iizik, hogy a nép a jótéteményt 
ne fogadja az egyház kezéből, ne legyen kegyelettel,és hálával 
lekötve az egyház iránt. Most egy ápolónő évenként személy-
zetével 600,000 realba jön , mely öszszegből 40 szeretetnéne 
megélt. Kiabált a kőmives csoport, hogy a nénék idegenek 
voltak, hogy ők nemzeti leányokat akarnak, s ime, az ápoló-
nők igazgatója most idegen származású nő. De ez most jó, 
mivel nem szerzetes, nem egyházi személy. Egy néne jöt t 
Lissabonba, hogy az itt lakó francziák betegeit ápolja; ő a 
franczia követség oltalma alatt van, mintha ezen követség 
személyzetéhez tartoznék. De megtudták a leányok, a régi 
tanonczok, a betegeknek rokonai, azonnal siettek hozzá, ke-
zeit csókolták, háladatosságukat minden módon nyilatkoz-
tatták. — Emiitettem utolsó levelemben, hogy a patriarcha 
a portoi püspökkel együtt erélyes tiltakozást nyújtott be a 
királynak, a kormánynak az egyház ellen tett rendszabálya-
ira vonatkozólag. Ezen tiltakozáshoz csatlakozott az alsó pap-
ság is, s hódoló föliratban nyilvánította ragaszkodását, és 
háláját, az egyházi szabadságnak a püspökök által tett vé-
delmeért. A fölirat szövege ez : „Nagyméltóságtok ! Alulírot-
tak, látván patriarchánkat, s a portoi püspököt, mily erélye-
sen védték a felsőházban az egyház függetlenségét és szabad-
ságait, s ez által u j korszakot nyitottak az egyházi és keresz-
tény élet fölébredésére; látván, hogy a hatalmasoknak el-
mondták, mily szomorú helyzetben van a mi anyaszentegy-
házunk Portugallban ; hogy concordatumot sürgettek, misze-
rént tudjuk, mit tehet az állam, s mit az egyház ; mi ezen 
szivből örülünk, s nagyméltóságtokat íiui tisztelettel üdvö-
zöljük e munkában. Siri csendesség volt a szentélyben, nem 
emelkedett egy hang se annak védelmére, pedig mennyi a 
siralmas rossz, mennyi a viszszakövetelendő jog, mennyi az 
elvett, elnyomott szabadság ! ? Mondhatnák az istentelenek : 
ime, az igyház meg van elégedve, mivel senki se panaszko-
dik nevében. Most már nem mondhatják ezt, most kikitudja, 
hogy az egyház nincs megelégedve, hogy nincs szándéka a 
jelen szolgaságban megmaradni, melyet a hü ország reá szabni 
akar, hogy tehát az egyház magát elnyomottnak tekinti, kö-

nyez s panaszt emel. A mikor oly tekintély, mint nagymél-
tóságtok, kijelezi a roszszat, az orvosság nem maradhat-el 
sokáig; most az első lépés megtétetett, a mely mellett meg 
nem állapodunk, hanem függetlenségünk, és szabadságaink 
után kiáltozni fogunk, a mint erre nekünk jogot az alkot-
mány ad s a mint a logica meg nem engedni, hogy midőn 
egy részen mindenféle szabadalmakat osztogatnak, azokat a 
más oldalon egészen megtagadják. Méltóságos és nagy fő-
papok ! Midőn a lissaboni papság jelenleg kinyilatkoztatja, 
hogy ugyanazon nézeteket val l ja , melyeket nagyméltó-
ságtok a felső kamarában kifejtettek, ez által tudomásul 
adja, miszerént nagyméltóságtok nem állnak magukban, s 
hogy a jövő törvényhozási idényben a püspökök mindnyá-
jan viszsza fogják követelni az egyháznak szabadságait, jo-
gait, s minden igazait. Ha az egyháznak a szabadság vissza-
adatik, csak akkor virulhat föl a kath. keresztény élet, mely 
jelenleg a nagy nyomás miatt annyira iiervadt, s gyümölcsöt 
fog hozni a polgári életben is, Megváltónk mondása szerént : 
quaerite primum regnum Dei et omnia adjicientur vobis. 
Alulirottak könyörögnek egyszersmind, hogy a püspökök a 
szentséges atyánál tolmácsai legyenek azon érzelmeknek, 
melyek a papságot a dicsőségesen uralkodó pápa iránt lel-
kesítik, hogy a szent-atyával akar lenni a papság életben 
halálban. Kívánjuk, és imádkozunk, hogy a szent-atya visz-
sza kapja a tőle elvett államait, mivel ezek jelenleg egyedül 
adhatnak biztosságot az egyház függetlenségére és szabad-
ságára. Lissabon mart. 6. 1863." Hasonló föliratot irt a por-
toi megye papsága is a püspökhez. — Ez az egyház ereje, 
acies beneordinata, hogy püspökével falat képezzen, melyen 
a kormányférfiak, a kőmives páholyok, az uralkodó pártok 
soha át nem törhetnek. Árulás a papság részéről, ha a hatal-
mas miniszterhez áll, midőn a püspök az egyház jogaiért 
szót emel. Csapás, romlás követte az alsó papság szétszaka-
dozásait mindenkor. Szégyen, szolgaság jutalmazta a fegyet-
lenségi liütelenséget, mikor a püspökét nem támogatta. Soha 
nem volt annyira szükség, mint ma, hogy a világ minket lé-
lekben, elvben, irányban egyesülve találjon. 

TURIN, maj. 1 én. írják, hogy Camerinoban a csend-
őrség, a katonaság kíséretében megrohanta az érseki papne-
veldét nagy-pénteken. S mi adott okot a szenthelynek , ily 
szent napon, ily szentségtelen megtámadására ? Nem más, 
mint Marzialetti papnak előtte való napon a hitről mondott 
beszéde, kinek kéziratát akarták; de a beszédet le nem irta. 
Sok katonára volt szüksége a csendőrnek, mivel a nép ezen 
tettért talán szétszaggatta volna. Az érsek e megrohanás el-
len egész erélylyel tiltakozott. — Zinno Antal végre ártat-
lannak találtatott a törvényszék által. A kir. ügyvéd vádat 
emelt ellene, hogy szökésre csábítja a katonaságot; Zinno 
azonnal befogatott, hat hónapig tömlöczben kinoztatott, most 
mint ártatlan szabadon bocsáttatik. Már most mivel fogja a 
királyi ügyvéd kármentesíteni a plebánust ? Kínoztatta, f ag -
gattatta, a patkányok, s büdös férgek közé záratta, éhséggel, 
hideggel sanyargatta ; s miért ? Zinno ártatlan. A kormány 
czélját éri, mivel a lelkes papnak lelkét töri az ily tömlöcz-
ben, miként most Nápolyban vannak. Istenem ! lia a világ 
tudná, mily kinzó eszközök, mily büdös, s férges helyek ezen 
tömlöczök, az emberiség és a jövő nemzetségek átkait hivná 
föl ezen kormány ellen. De ha minden szabad, a mit egy hi-



368 

vatalnok a miniszter czéljára alkalmatosnak hisz! — Pisanelli 
köriratban figyelmeztette a tartományi főnököket, hogy a 
papságot ne bántsák, ha nagy-hétben a királyért nem imád-
kozott. De ezt komolyan senki se vette. A francziák császárja 
kivánta, a mi kormányunk kedvét teljesitette; de a tartomá-
nyi főnökök többet száz plebánusnál a tömlöczbe vezettek, 
mivel nagy-pénteken, és nagy-szombatou Victor nevét nem 
emiitették. Igy van ez, a miniszter igazolni fogja magát Pá-
risban, hogy a papságot nem üldözi, de az alárendelt hiva-
talnok , ismervén a miniszter szándékát, százanként viteti 
tömlöczbe a plebánusokat. Képzelheti kiki, mily zavar lehe-
tet t a falukon, városokon húsvétkor, nem levén a ki ily nagy 
napon szent misét mondjon. S mégis a kormány azt véli, hogy 
a papság és a nép akaratját megtöri, magát megszeretteti. — 
A hivatalos újság közzé teszi, hogy Messinában sz. Agatha 
kolostora katonai czélokra lefoglaltatik. Miből fognak élni a 
szerzetesek, arról a hivatalos újság nem szól semmit. — 
Figorita Pascal, santa-luciai plebánus, mivel néhány istente-
len könyvet megégetett, először tömlöczbe, egy hónap múlva 
számkivetésbe, három hónapos számkivetése után két hónapi 
börtönre, és 100 lira birságra Ítéltetett; ítéletét föleb-
bezte ; és mikor a két havi fogságát kiállotta, mikor már 
szabadon bocsáttatott , a fölsőbb törvényszék által á r -
tatlannak nyilváníttatott. Vico Equensében, két garibaldi-
anus föladására hat plebánus, és egy más pap elfogatott, 
mivel a halálra sebesült brigantik gyónásáit hallgatták. 
Nagy kísérettel vitettek a nápolyi tömlöczökbe. — A köz-
ségek elvesztvén plebánusaikat, naponként összegyülekez-
tek a templomban, s magános, fönhangon mondott imák-
kal pótolták a köz isteni-tisztelet. — A kormány nem szen-
vedhette hogy a fermoi érseki papnöveldében 150 kispap 
van, midőn a nemzeti collegiumban alig volt husz növendék. 
Mult héten a növeldei elöljárók parancsot kaptak, hogy az 
épületből 24 óra alatt kiköltözködjenek, mivel azt a katona-
ság fogja elfoglalni. Fermoban lett volna elég más épület, de 
a kormány a növeldét akarta föloszlatni. A sarutlan karme-
liták , a minoriták, sz. Ágostoniak zárdája már mult évben 
foglaltatott le. — Cosenza bibornok, s capuai érsek halála 
után 250 család végső ínségre került , mivel a kormány le-
foglalta az érsek hagyatékát. A kerületi főnök fölterjesztést 
t e t t , a hagyatéknak a szegények közötti föloszthatására, a 
miként ezt az érsek végrendeletében meghagyta, a kormány 
máig sem felelt. — Acciardi J a n u a r , anglonai s tursi-i püs-
pök Romában van. Egyszer négy, másodszor hét hónapig 
tömlöczöztetett ; mikor már harmadszor akarták börtönbe 
zárni, Romába menekült. A keresztény erkölcsnek törvényeit 
érteményezni a nép előtt, kivált ezt ,ne orozz' a turini kor-
mány előtt bün, mivel e szerént bün a nápolyi, a toscanai, a 
modenai, a parmai koronát erőszakkal elvenni. Midőn a püs-
pök tömlöczben volt, több papokkal találkozván, az első ke-
resztények példájára együtt imádkoztak, egymást az imád-
sággal vigaztalták.— Eddig Nápolyban 1107 kolostor fog-
laltatott le, 16,099 szerzetes szétüzetett, a lefoglalt kolosto-
rok javai 3,186,041 lirát tesznek. Ezenkívül lefoglaltatott, el-
nyomatott 28 társaskáptalan, 369 helyi káplánság, 4 hitkül-

déri alapítvány és ház, melynek javai 265,212 lirát értek. A 
bevétel tehát 4,827,338 frank, a kiadás pedig, mely e műté-
teinél történt, 5,010,139 frank. Mit nyert tehát a kormány? 
Elpusztitott annyi kolostort, annyi egyházi intézetet, ez nye-
reség reá nézve, mivel eme kormány az erény és vallás el-
rontására, a gonoszság behozására látszik küldve lenni. — A 
szabadelvű papság tisztelkedett a királynál Florenczben, s 
panaszkodott a kormány ellen, mivel a püspök ellen nem védi 
őket elég erélyesen. A király a Pitti palotában fogadta őket, 
s szárazan, röviden válaszolt nekik: „végezzék a dolgukat az 
érsekkel." — Frascolla Bernardin, foggiai püspök két évi 
börtönre s 2000 lira birságra Ítéltetett. Börtöne Comoban 
lesz. Lucerai tömlöczéből, hol ideiglenesen tartaték, ezen le-
velet irta Alvarez Marczel régi barátjához : „Szeretett bará-
tom! Már két hete mult, hogy a lucerai tömlöczben sinlem, 
s nyugtalanul vártam a kormány rendeletét , hová fog kül-
deni, hogy a tömlöczöt kiálljam. Most halld tehát, halld, saj-
nálj meg, és szeress. A kormány rendelete tegnap érke-
zett meg, börtönhelyül Lombardia éjszaki vidékét tűzi ki , s 
ez Como. Ez csak 90 mérföld Foggiától. Érzem, hogy erőm 
fogy ; de az Isten ad erőt. Isten veled édes barátom. Ki tudja 
valljon nem lelem-e ottan siromat ? Mily szenvedések vár-
nak reám, csak az irgalmas Isten tudja. Ha élve megérkezem 
Comoba, irok neked, irj te is, talán börtönöm őrei kezemhez 
fogják adni leveledet. Vigasztalásomra lesznek soraid. Ölel-
lek szivemből: Imádkozzál érettem. Ez az én erőm töredező 
testemben. Lucera, April 19. 1863. B e r n a r d i n Maria." 

VEGYESEK. 
PEST, Jun. 12-én. S i m o r János, győri püspök ő mlga, 

máj. 27-ről kelt körlevelében olvassuk : „Ante paucos dies 
sorores, quae filiae divini Redemtoris nuncupantur, Vienna 
accersivi atque ad domun meam episcopalem Soproniensem 
illocavi ut infirmorum, sive ob egestatem, sive ob adjuncta 
domestica sibi relictorum in domibus privatis curam gererent, 
ut parvulos vel maxime vero orphanos educarent atque insti-
tuèrent. Recipientur autem ad institutum orphanae proles un-
decunque, eruntque pro uni us orphanae prolis omnimodapro-
visione, sive victu, amictu, educatione acinstitutione menstrue 
6, annuatim itaque 72 floreni a. v. dependendi." 

— A paulai sz. Vincze-leányok Sopronyban, lételüknek 
rövid ideje alatt, mint a főpásztornak aláterjesztett számadás-
ból kitűnik, a szegények közt kiosztottak 3801, más élelmi 
szereket, több öl fát, ruhát, sokakért megfizették a házbért, 
viselték több szegénynek temetési költségét, a szegény gyer-
mekeket iskolakönyvekkel ellátták. Most segitséget nyújtanak 
39 családnak 135 gyermekkel és más 20 hajadon személynek. 

— A nm. kir. Helytartótanácsnak f. é. apr. 21-ről 27368. 
sz. alatt kelt rendelete szerént oly katholikus ifjaknak, kik 
felsőbb engedelem nélkül valamely prot. intézetben végzik 
tanulmányaikat, efféle iskolai bizonyítványaik érvénytelenek 
ugy, hogy ily bizonyítványok mellett sem nyilvános iskolába 
nem vetethetnek föl, sem érettségi vagy államvizsgára nem 
bocsáttatnak. 

— New-Yorkból irják: A népmissio, melyetSmariusés 
Deman jezsuita-atyák tartottak, csudálatos sikerű volt. 54 
convertita már fölvétetett az egyház kebelébe, kiket még so-
kan fognak követni. Vasárnap, apr. 26-án igen nagy sokaság 
előtt 25-en kereszteltettek meg. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM; VIII. Bonifácz (Vége). — Nagy-Ma-
ria-Czeli búcsújárás. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
-— Vegyesek. 

VIII, Honifácz. 
— Egyháztörténelmi tanulmány. — 

(Vége.) 
IX. 

Bonifácznak folytonos harcz és hányattatás által 
elkeserített élete, s vele ez igénytelen tanulmányunk 
befejezéséhez lejt. . . . . 

A királyt setét ázelleme föltartóztathatlanulüzte 
a végletekre. Ha eddig c s a k N o g a r e t é s F l o t t e 
mephistoi tanácsai által támogattatva küzdötte u j ti-
tánként az anyagi erő durva harczát a pápa által kép-
viselt szellemi hatalom ellen; most — hogy a viszály 
jogosságának való nymbusát maga részérebiztositsa — 
a kényuralom vasigájába szoktatott n e m z e t helyeslő 
szavazatát igyekezett a vetély mérlegének feléje bil-
lenő serpenyőjébe fölöző nehezékül vetni. Osszehivá 
ugyanis april 10-re az akaratnélküli, zagyva gyüle-
kezetté devalvált parlamentet, melyben a pecsétőr fi-
zetett a jkakkal hosszú sorát olvasá föl az ország ren-
dei előtt a Bonifácz ellen koholt sérelmeknek. A bá-
rók és köznemesek szolgai hódolattal szavazák meg 
uroknak, hogy őtet készek utolsó csepp-vérig támo-
gatni szándokainak kivitelében. De hát a püspökök 
és egyéb egyházi férfiak ? . . . Mit lehetett ezen, a ko-
ronától függő s a m ú g y is terrorizált szegény gyávák^ 
tói várni ? ! Ott, hol egy felől az egyház feje iránti kü-
telességhü ragaszkodás, másfelől meg száműzetés és 
itt-ott a gazdag javadalom elvesztése között kellett 
választani: e szegény gyar ló emberek már csak ez 
utóbbi alternatívát fogadták el. Hogyan is kívánha-
tott volna tőlük a pápa ily nagy önfeláldozást?! . . . 
De legyünk méltányosak! hisz midőn a király eljá-
rása fölötti helyeslésük nyilvánítása kivántatot t : ők 
békés egyezkedést ajánlottak ; mikor ez sem használt: 
meggondolásra időt kértek ; és mikor ez is megtagad-
tatott tő lük? — mit volt mit tenniök? . . . mint hü 
alattvalók, a király legmagasb akaratának hódoltak! 

Azonban ne dobjuk a kárhoztatás kövét külömbség 
nélkül valamennyi franczia egyháznagyra ! Mert da-' 
ezára a ki rá ly erélyes — és még beváltatlanul soha 
nem maradt ! —javadalom-vesztéssel fenyegető igé-1 

retének, daczára a határokra kirendelt sűrű őrcsapa-
toknak: a pápa hivó szavára hajolva az általa 1302-ki 
novemberben tartot t nagy zsinaton Francziaországbóf 
négy érsek, 35 püspök és 6 apátúr volt jelen. — E 
zsinaton jelent meg a sokat emlegetett „Un a m s a n -
c t a m " kezdetű bulla. Czélja volt az egyháznak az 
államhozi viszonyát általános jogelvek szerént dog-
maticus alapon újból s élesen meghatározni. Ezen1 

bulla szintén csak a pápa- min ta keresztényelem kép-
viselője iránt tartozó, nem pedig pusztán világi dol-
gokban igényelt alárendeltségről szól. Az egyház egy-
ségéből kiindulva megmutat ja Bonifácz, hogy annak 
feje is csak egy lehet ; s aztán folytatólag a sz.Péter-t 
nél emiitett k é t k a r d által jelvényileg ábrázolt két 
hatalomról szólván, állitja, hogy e két kard közöl e-
gy ik a másiknak kell, hogy alárendelve legyen. Mert 
ha az apostol azt .mondja: „Nincs hatalmasság, hanem 
csak az Istentől, s a melyek vannak, Istentől rendez-
tettek:" ú g y azok jól rendezve nem lennének, hacsak 
egyik kard a másiknak alávetve nem volna, s egyik 
a másik által nem emeltetnék magasra. Már pedig a 
mennyire fölötte áll a szellem az anyagnak: ú g y kell 
a szellemi hatalomnak az anyagi fölött állnia. — Ne 
gondolja pedig senki, hogy ez által u j s még soha 
nem létezett elvek elméletét állitotta élére Bonifácz; 
mert ezek ép oly kévéssé ujak, mint az, hogy Jere-
mias igéit az „Ausculta" bullában: „íme én a királyok 
és országok fölé helyeztelek téged" 2) az egyháziha-
talomról értelmezi. Mert miként Phillips megjegyzi, 3) 
ezt elsőben nem III. Incze, nem Blois-i Péter , sem 
Hugo a S. Victore, vagy sz. Bernard, v a g y a tiszte-
letreméltó Clugny-i Péter ; hanem már VIII. János, 
és előtte a meaux-i zsinat (845) értelmezte igy. 

]) Extravagantes comm. Cap. I. de majoritate et 
obedientia. 

2) Jerem. I 10 
3) Id. h. -, 
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Bonifácz е bullát Lemoine János, a római egy-
ház sz. Mavcellinrôl czimzett bibornoka által Fülöp-
nek megküldé; de mivel a ravasz diplomaticus király 
homályos, két értelmű s kitérő szavakba burkolá fe-
leletét, a pápa a bibornokhoz utólagos utasitásul há-
rom brevét menesztett, melyeknek elsejében nem tit-
kolja el fájdalmát isméti csalódásai fölött, de a mellett 
a király ajánlatait méltányolja, s a bregtagnei és bur-
gundi herczegek közbenjárásával a békére hajlandó-
nak Ígérkezik; a másodikban a zsinatra meghívott, 
de meg nem jelent egyháziaknak büntetés terhe alatt 
egy havi határidőt tüz ki a megjelenésre; s a harma-
dikban azon esetre, ha a király mindvégig hajthatlan 
marad: kiigtatással sújtja mind a királyt magát, mind 
pedig azokat, a kik jelenlétében isteni tiszteletet vé-
gezni merészkednek. 

Ámde Fülöpnek igen jó orrú határőrei voltak. 
Benefratte Miklós coutances-i archidiakon, ki a leve-
let a bibornoknak kézbesítendő volt, Troyes-ban el-
fogatott és súlyos börtönbe vettetett. Lemoine bibor-
nok minden közbenjárása őt kimenteni, sikertelen 
volt; sőt midőn a király egy ujabb nemzetgyűlés 
egybehívatását rendelte el, a Francziaország határain 
túl időző püspökök és egyháznagyok javait meg zár 
alá vetteté ; — a bibornok ez országot, hol számára 
nem volt többé hely, odahagyá s visszasiete Rómába. 

Az ország rendei királyuk parancsára csakugyan 
egybegyűltek 1303-ki jul. 13-án a Louvre termeiben. 
Nogaret egy emlékiratot nyújtott át a királynak, 
melyben megdöbbentő vakmerőséggel állitja: hogy 
Bonifácz nem jogszem pápa, hanem föltolakodott bi-
torló; és hogy nyilt eretnek s a simonia rút bűnének 
részese! Figyelmezteti azért és kéri a királyt, misze-
rént tekintélyének minden hatalmával odaműködjék, 
hogy egyetemes egyházi zsinat gyűljön mielőbb ösz-
sze, s a gyalázatbélyegzett pápa helyett az egyháznak 
új szeplőtlen jegyes és fő adassék. Hogy pedig ez a 
mily fertelmes, oly égbekiáltón igazságtalan vádak a 
kellő súlyt se nélkülözzék, találkozott egy feketelelkű 
s szolgálatkész udvaroncz, ki a pápa által állítólag 
elkövetett hajmeresztő bűnök hosszú sorát olvasá föl 
a nemzetgyűlés előtt nemcsak, hanem még — mon-
dani is szörnyű! — szentségtelen ajkakkal azok igaz-
sága mellett Isten nevére esküt tőn ! E szörnyeteg 
neve Plasian Vilmos volt! A király erre mint egy 
második Kaiphás vad indulattal ugrott föl trónjáról 
s kinyilatkoztatá, hogy a fölhozott szörnyű vádakat 
egyig elfogadja ; s a tartandó közzsinatra utal. A ren-
dek, kik megszokták már, hogy akaratuk a királyé-
val mindig összhangzó legyen, habozás nélkül irták 

alá a vádakat; a jelenvolt 5 érsek 21 püspök és 11 
apát meg azáltal vélte kikerülni Isten és a történelem 
kárhoztató Ítéletét, hogy aláírásuk mellé odailleszték, 
hogy a vas kényszerűség csikarta ki tőlük azt! Meny-
nyire kihalt az apostoli szabadelműség és bátor ret-
tenthetlenség magas erénye ! nem volt, ki egy zsar-
nok fejedelem önkénye ellenében az igazság és jobb 
meggyőződés sugalmát követni merte volna! 

Az ügyek ily félelmes, mondhatni kétségbeejtő 
alakulásánál Bonifácz tanácsosabbnak tartá az örök-
város cselszövényektől áthálózott falait odahagyni, s 
hová a Colonnák és Fülöp hóhérainak keze kevesbbé 
terjedett veszélyesen: kedves szülővárosába Anagniba 
visszavonúlt. Aug. 15-én, Boldogasszony menybeme-
netele ünnepén az őtet hűségesen követett biborno-
kok előtt azon magasztos fönséggel, melyet a tiszta 
öntudat s az igaz ügy nyugodt önérzete ragyogtat a 
férfiúi homlokon, emelt szót Bonifácz, határozottan 
visszautasítván azon gálád vádakat, melyekkel őtet 
túl a hegyeken oly nemtelenúl vádolták; fényesen 
begyőzve szeplőtelenül tiszta ártatlanságát. Erre ün-
nepélyes tiltakozását fejezte ki azon erőszakoskodások 
ellen, melyek a párisi udvar hittagadó államműhelyé-
ból egymást érve jelentek meg. Végül aconsistorium 
asztalára öt kibocsájtványt tett le, a végsőre kény-
szeritett pápai széknek a megátalkodott üldözőkre 
kimondott kiigtatási fenyitékét tartalmazókat. Ámde 
a gonoszság keze gyorsabban működék, mintsem hogy 
azok napvilágot láthattak volna. . . . 

„Le Bonifáczczal ! éljen Fülöp Francziaország ki-
rálya! le a papok uralmával!" E vadul üvöltő szózat 
hallatszik az ostromlók szilaj káromlása, a fegyverek 
ropogása, a gyáva futamlók ij edel mes folj aj dúlása 
közül. . . . A szent-atyához a hűbibornokok: az ostiai 
és sabinai püspökök meglepetést de nem ijedelmet 
eláruló arczczal nyitottak be, fölkeltvén őtet az álom 
üditő karjai közül azon borzasztó hirrel, hogyaváros 
és a pápai palota vivatik. A vad Sciarra s a gonosz 
Nogaret közelit vérszomjas csőcselék csapatával ! az 
arany pokoli fénye s gaz árulás nyitottak nekik utat a 
városba egész a pápai termekig. Richard sienai bibor-
nok és Orsini Napoleon voltak az árulók. . . . 

A pápa nyugodtan hallá a rémhirt ; s teljes pá-
pai diszben várta gyilkosait házi kápolnájában az ol-
tár magaslatán. A két hű bibornok volt csak körüle. 
„Nyissátok föl termeimet," mondá a velemaradt cse-
kély számú cselédségnek, „Istenért és az Egyházért 
kész vagyok a halálra." 

Sciarra és Nogaret vadúl forgó szemekkel, bo-
szut lihegő ajkakkal, kezeikben meztelen karddal ro-
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hantak a terembe. A pápa fönséges galambősz alakja, a 
csendes nyugalom nem várt helyzete az első pillanatra 
megdöbbenve szegzé Sciarrát a küszöbre, de csak azért, 
hogy annál durvább kitörést engedjen haragjának. 
Némelyek szerént épen szentségtörő kezét merészelte 
az Ur fölkentjére emelni. Nogaret inkább a nyelv ölő 
mérgét fecskendezé dicső ellenségére. „Itt a fejem, 
itt a nyakam — mondá Bonifácz a dühöngökhez — 
örömmel elszenvedem, hogy mint katholikus és az 
egyház törvényes feje és Krisztus helytartója pataré-
nok által elitéltessem és letétessem. Kivánok Krisztus 
hitéért s az egyházért meghalni." *) 

De vessünk fátyolt ezen, a történelemben párat-
lanul álló borzalmakra. . . . 

Három napi fogság után a hü Anagni város la-
kói a rútul bántalmazott pápát kiszabaditák. Az ör-
vendező római nép örömujjongása között, királyi 
íénynyel vonult be Romába. Ámde a kiállott testi és 
lelki rázkodtatásokat nem sokáig élhette túl, s 1303-ki 
oct. 11-én törhetlen lelkét visszaadta teremtőjének; 
miután az egyházat nyolcz évig, 9 hóig és 18 napig 
oly erélylyel kormányzá! 

A boszú méltatlankodásai még holta után sem 
kímélték nevét. — 1605-ben, háromszáz és két évvel 
halála után sirja föl nyit tatott , melyben teste teljes 
épségben találtatott meg. 7 és % láb magas teste rom-
latlanul feküdt ott, csupán orra és ajkai voltak az e-
nyészet vasfoga által megmarva. A tudós Bollandista 
Papebroch szerént Isten ez által mintegy látha-
tólag akarta emlékének visszaadni az őt megillető 
dicsfényt! 

X. 

íme föltárva áll előttünk az eseményekben és 
tanulságokban gazdag pápaság nagyszerű t ö r t é n e t e — 

Kevés mondani valónk van m é g ! 
Bonifáczon,a szellemi hatalom dicső képviselőjén 

győzelmet aratott ugyan a vad erőszak ; de hisz Kai-
fás is győzött Krisztuson, Nero is győzött Péte-
ren. És mégis mindannyinak a legyőzött lőn győ-
zője 

„História est magistra vitae !" 
Ki ne látna hasonlóságot a múlt történetei s je-

lenünk fájdalmas eseményei közöt t?! De azért el-
csüggedjünk-e ? 

„Ki a világeseményekben megszokta Isten útait 
nyomozni — mondja a nagy tudományu Lonovics — 

J) E szavak az ellene holta után indított pörből világ-
lanak ki. Rayn. in Processu ad. a. 1312. 

az fejtve látja maga előtt a történetek rejtélyeit, s az 
ilyen a múltban elég adatott találand arra, hogy az 
egyház jövője iránt minden jelek s jóslatok daczára 
is nyugodt lehessen. . . (A Josephin ismert s egyhá-
zat illető leguj. csász. rend.). J) Holdházy János. 

A jelen dolgozat az ifjú erőnek kísérlete a tudomá-
nyok komoly terén, és sajátja a győri papnövendékek ,;Sz. 
Imre-egyletének," melynek munkálatjai közt szintén meg fog 
jelenni, és így mutatványul szolgálhat a kiadandó mű béltar-
talmának becsére nézve. Szerk. 

Nagy-Maria-Czeli bncsujárás. 
V. 

K a u m b e r g , (Alsó-Austriában,) sept. 4-én. — „Ha 
tested szemei a napvilágosságára megnyílnak, üdvözöld leg-
ott az igazság napját Jézust, a valódi világosságot, mely 
megvilágositja a világot, üdvözöld az üdvösség hajnal-csilla-
gát, örömünknek okát, az isteni malasztnak anyját Mariát, 
fegyverkezzél föl a kereszt jelével, s kelj föl ágyadból, mintha 
sirból uj életre támadnál" , tanácsolja jeles egyházi irónk. 
(Szentek Tudom. I. K. 18. 1.) Hiveim ezen üdvös tanácsot tet-
tel is követék e nap kezdetén, — sokakra a fölkelő nap su-
garai a sallenaui templom tornáczában, hova az Oltári-szent-
ség imádása végett gyülekeztek — lövellék első fényüket, 
mások a sz. Szűznek tizenkét csillagu koszorúval ékesített 
szobrát — a templom közelében — környezék, mindkét he-
lyen pedig — nem kétlem — a sz. kereszt jelével fegyver-
kezve, a nap küzdelmeire , az ut terheinek viselésére erőt s 
malasztot esdekeltek. Először virradtunk meg zarándokiá-
sunk óta osztrák földön, a bécsi főmegyében, 'é e napon már 
szent érzületek emlékeztették híveimet a hon földjére , külö-
nösen saját lakhelyünkre. September 4-ét az egyház sz. Ro-
saliának, a palermói Szűznek tiszteletére szenteli, ki hiveim 
védszentje, s mivel diszes kápolnája is van plébániámban, fo-
gadott ünnepet is tartanak. Sz Rosalia elvonulva övéitől 
élt, s egészen Istennek szentelve magát, a tökély magas fo-
kára jutott ; mi, kik jelenleg szintén mindenünktől megvállva 
igyekvénk az erény ösvényén haladni, kétszeresen buzdítva 
érzénk magunkat mind példája követésére, mind hatalmas 
közbenjárása esdésére. A bécsi főmegyében bevett szokás, 
hogy naponként lehet az Oltári-szentség kitételével úgyne-
vezett áldásos misét tartani, (hazánkban csupán Pesten tu-
dom e szokást létezni) e szokás most e nap s ünnepünk dí-
szének emelésére szolgált, mert az imádandó Oltári-szentsé-
get kitévén , nagy lelkesedéssel zengé az ékes s tágas tem-
plomban a zarándok sereg a „Szent vagy uram, szent vagy; 
— Imádunk téged sz. ostya" — hymnusokat. 

Az isteni gondviselés az Erzsébetet látogató Szűz oltá-
rához vezetett bennünket e templomban, szent-mise után te-
hát kegyeibe s oltalmába magunkat újra ajánlva elmélked-
tünk azon kiváltságáról, melyért sz. Erzsébet első hirdette 
őtet látogatásakor: „Áldottnak az asszonyok között"; az 
egyház pedig példáját utánozza, s főleg áldottnak dicsőiti 
Szeplőtelen fogantatásáért, mely itteni elmélkedésünk tár-
gya vala. Előadván e tan fogalmát, és 1854-ben történt ün-
nepélyes kihirdetését folytatám : 

47* 



Nem fogom az okokat hosszasan előadni, melyek az 
egyházat e határozatra birták, ámbár azok meggyőzök és 
nagy fontosságúak, csak röviden jegyzem meg, hogy az egy-
ház bölcsesége előtt, mely nem egyéb mint Isten bölcsesége, 
s a Szentlélek sugallata, minden egyes hivő bölcseségének 
meg kell hajolni. — Egyet mégis , mi talán a jámboroknál is 
némi aggodalom s megütközés tárgya lehet, nem akarok el-
hallgatni. Azt gondolhatnák talán némely jámborok is, hogy 
ez mégis uj hitágazat, melyet az egyház tanitásának változ-
hatatlanságával nehéz összeegyeztetni. E nehézségre , ezen 
aggodalomra akarok tehát nyiltan, világosan válaszolni. Mit 
gondolnátok, midőn az egyház a negyedik században, a 
niceai zsinatban Jézus Krisztus istenségét határozatilag ki-
mondta, uj hitágazatot alkotott ? — bizonyára hiszitek, hogy 
nem ; mit gondolnátok, midőn azon század végén a Szentlélek 
istenségét határozta el, uj hitágazatot mondott ki ?—tudom, 
meg vagytok győződve, hogy nem ; vagy midőn az ötödik szá-
zad közepén Mariát Istenanyjának az ephesusi zsinatban kihir-
dette, uj méltóságra emelte a sz. Szüzet ! — szinte tudjátok, 
hogy nem. De ujabb időkre térjünk. Midőn a tizenhatodik 
században a tridenti zsinatban meghatározta a szent-irás 
könyveit, nem voltak előbb is azok a szent-irás részei? midőn 
meghatározta, hogy az isteni malasztnak hét eszközei, azaz : 
hét szentségek vannak, nem volt előbb is hét szentség? s 
igy e zsinat, valamint minden előbbiek is az egyház kezdete 
óta hitt tanitását, mint hitágazatot hirdették, különösen azok-
nak oktatására, kik eretnekségbe estek , de azoknak erősíté-
sére is, kik az egyház hallgatagsága által az igazság ösvé-
nyéről eltántorodtak volna. Szintén ez áll asz. Sziiz szeplőte-
len fogantatására nézve. Az egyház nyilatkozott ugyan már 
zsinatokban is, nyilatkoztak legtudósabb férfiai Írásokban, 
egyes kath. népek vallották e dicsőségét Istenanyjának, de 
csak legújabb időkben, ezen időkben, melyeket az isteni gond-
viselés nekünk is megérni engedett, hirdette ki mint hitága-
zatot, a Szeplőtelen fogantatást. S mivel e kiváltságában a 
sz. Szűznek , egyik fő dicsősége rejlik , illő leend e tárgyra 
nézve az isteni ige által fölvilágosított ész okoskodását is 
hallani, valamint az egyház tanitását a történet fáklyájánál 
vizsgálni következő elmélkedéseinkben. 

A sallenaui templom főoltára egyszersmind „altare 
privilegiatum" mint az ott fölfüggesztett okirata M i g a z z y 
bécei érseknek 1721-ről tanusitja. Ritka kiváltság, főleg nap-
jainkban s magyar hazánkban. Az isteni-szolgálat után rö-
vid látogatást tettem a plebánusnál, ki derék , jó szivü cseh 
ember. Egy történetet beezéle a mult évről a magyarhoni 
bucsujárókra vonatkozólag , melyet az ut veszélyeitől rette-
gőknek jó tudomásul venni. A Tisza-vidékéről, Szegedről, szép 
számú zarándok sereg ment itt tavai keresztül. Bizonyos Ne-
in e s Anna nehéz beteg lett, s itt elmaradt. A plebánus, a 
községi elöljárósággal egyetértve, ápolás alá vetette, gyó-
gyíttatta, de Isten őt az örökkévalóságba szólította, a zarán-
dok életet, mint valódi zarándok végezte. Keresztény kath. 
szokás szerént készült a halálra, meghagyván, hogy tisztes-
ségesen eltemettessék, s ennek költségei Szegeden levő va-
gyonából fedeztessenek. A temetés szándéka szerént történt ; 
a vagyona iránti kérdésre azonban sem a szegedi tanács, sem 
.. mindaddig (mint a plebánus állitá), nem felelt, a magyar 

nagylelkűség s lovagiasság nem kis kárára. A dolgot adtam 

elő, melyből a zarándokokra nézve azon tanúságot vonhatni, 
hogy a betegség uton is bárkit elérhet, de a keresztény fe-
lebaráti szeretet s részvét, valamint itt, ugy másutt sem 
hiányzik. Csak viszont a méltányosság részünkről ne hiá-
nyozzék. — A lelkipásztor szíves volt két kísérőt is adni 
mellénk a határbeli „Szent Kúthoz" , melyet a bucsujárók 
rendesen meg szoknak látogatni. Szépen bekerített, Maria-
képekkel ékesített hely ez, hol a csergedező patakból eredő 
fris víz cisternává alakul, s a fáradtak nem csak szomjukat 
enyhithetik, hanem kivül lábaikat is megmoshatják. A kút-
nak eredetéről 1626 ik évi apr. 23-án nyomtatott értesítés is 
osztatik, mely az isteni gondviselés müvének méltán tulajdo-
níttatik. Avagy ki kételkedhetnék, hogy e csendes magány 
buzgó fohászai szinte égbe hatnak, s nem maradnak siker 
nélkül a sz. Szűz közbenjárása által! Üdvözitőnk Jakab kút-
jánál tanította a samariai asszonyt, s általa a keresztény vi-
lágot a legfontosabb igazságokra. (Sz. János IV.) Az Ur keze 
most sem rövidült meg. — 1855-ben a szomszéd Leobers-
dorfi község újból fölékesítette a sz. kutat. — Reggeli órák-
ban értünk Leobersdorfon keresztül Kissenberg helységbe, 
hol a Magyarországból is látható kopasz hegylánczolat kez-
dődik. A hajdaniaknál „Montes Cecii" név alatt volt is-
meretes. 

Délben Pottensteiba, az egyházi és politikai kerület fővá-
rosába értünk. Csinos kisded város , temploma pedig a kül-
fény és disz remeke. Szűz Maria tiszteletére van e templom 
is szentelve , s búcsúja születése ünnepén tartatik. Szépen 
festett statio-képek ékesítik a falakat. Délután 4 óra tájban 
értünk Altenmarktba, szintén mezővárosba, s a bécsi főme-
gye határvárosába, hol alig nyugvánk néhány perczig, íme 
nagy zarándok csoport ért el, szintén nyugodni telepedett. 
Közöttük egy tisztes aggastyán, kit öltözetéről azonnal ma-
gyarhoni papnak ismertem. A pecsenyediek (Pötsching) és 
Ujfalusiak (Neudorf* voltak, Bécsújhely vidékéről, saját es-
peres-plebánusok vezérlete alatt. —• A várostól némi távol-
ságra a verboi s kraditni bucsusokkal a sláv vidékekről ta-
lálkoztunk, s este Kaumbergig haladtunk éji szállásra. A 
kaumbergi lelkészség már a sz. pölteni megyéhez, a vilhelms-
burgi esperességben, s különösen a lilienfeldi cistercitákhoz 
tartozik ; a templom fölötte magas hegyen fekszik, s a lép-
csők hosszú során juthatni föl. — Énekszóval haladtunk föl, 
— mint hajdan Israel népe Sión hegyére — a lépcső-zsoltá-
rokat énekelvén. Vajha ezek jelképei legyenek az erény ut-
ján lépcsőnként haladásunknak. Az esti imák után , nyugváe 
előtti elmélkedésül ismét az Ítéletet, s pedig a világ végén 
történendő „közönséges Ítéletet" ajánlám , melyről Üdvözi-
tőnk mondja : „hogy ott nagy dicsőséggel s hatalommal je-
lenend meg , a választottakat jobbjára , a kárhozottakat bal-
jára állitja, s azokhoz mondván : „jöjjetek Atyám választot-
tai, s birjátok az Atyámtól nektek rendelt országot" ; —eme-
zekhez pedig: „menjetek az örök tűzre, mely az ördögnek s 
angyalainak készittetett." — (Sz. Máté XXV.) Az utolsó íté-
letről tanítja sz. Pál: ,,hogy az angyal trombita-szóval fogja 
hívni a holtakat életre és ítéletre, minek elmélete oly hatás-
sal birt sz. Jeromos doctorra : hogy saját vallomása szerént 
akár evett, akár ivott, akár mással foglalkozott, szüntelen e 
szavakat képzelte hallani : „keljetek föl halottak , s jöjjetek 
az ítéletre." Ha e sz. férfiú annyira félt Isten ítéletétől, vall-



jon mily félelemmel kell nekünk bűnösöknek eltelni ugyan-
arra gondolván? 

A vendéglősök Kaumbergbe tudnak magyarul, hiveim 
tehát könnyen boldogultak, s alkalmas éji nyughelyet ta-
láltak. Isten s a sz. Szűz oltalma velünk ! 

Gyarmathy János , 
eomlj'ó-váeárhel.vi plebánus. 

ËGYIliZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ARAD, jun. 1-én. Egyházmegyénk pécskai főesperesi 

kerületének hiveia mult napokban ritka és magasztos ünne-
pélynek valának boldog tanúi, oly ünnepélynek, melynek 
emléke a buzgó érdeklettek sziveiben sokáig fog élni. — 
Ugyanis megyénk nyájas, leereszkedő, fiúi kegyelettel ölelt, 
apostoli buzgalmában fáradhatlan főpásztora В о n n a z Sán-
dor ur ő mlga püspöki megyéje öt külön helyén osztá ki hi-
vei között a bérmálás szentségét. A pécskai főesperes ngos. 
V i n к le r János ur volt szerencsés a dicső s kedves főpász-
tort főesperesi kerületében először tisztelhetni. — A mult hó 
22-én esti 6 óra tájban érkezett meg Pécskára ő mlga, hol is 
az egybegyűlt nagy néptömeg éljenzése mellett a községi e-
lőljárók és kir. kamarai tisztviselők élén a helybeli szolgabiró 
rövid de velős szavakkal fogadá, — más nap 8 óra tájban kez-
dődött a bérmálás s tartott 11 óráig ; délután becses látoga-
tásával szerencséltette a népiskolákat, honnan megelégedés-
sel tért vissza. Öt óra tájban ő mlga nagy kiséret mellett — 
megáldván a néptömeget — hagyá el Pécskát. Arad város 
területi határán Mayer Imre városi első tanácsnok több 
főbb hivatalnok társaival s díszruhába öltözött lovasokkal 
várta ő mlgát ; megérkezéskor hódoló szavakkal fogadá a kül-
döttség elnöke, a nevezett tanácsnok ur, mire ő mlga nyája-
jasan válaszolván, forró köszönetét fejezte ki. — A város alá 
érvén, ott egy polgári testület élén Horváth Adám volt pol-
gármester s kegyes főpasztorunk iskolatársa, mint a Gájkül-
városi templom főgondnoka, és Szatmáry István algondnok 
diszruhában, úgy szintén a Gájkülvárosi lakosságból alakult 
körmenettel, tiszt. Jakobovics Gyula jeles szónok s segédlel-
kész fogadák ; ezúttal fölkéretett ő mlga, hogy az újonnan 
épült, kicsinositott s uj orgonával ellátott Grájkülvárosi temp-
lomot megszemlélni kegyeskedjék ; — erre a körmenet- s a 
jelen volt küldöttség- és polgároktól kisérve templomba in-
dult , hol buzgó imáját orgona hangzat mellett végezve 
a népnek a lelkismeret s sziv tisztaságát forrón ajánlván, 
megáldva a jelenlevőket —• a kisérőknek már közel húszra 
szaporodott előfogataitó! követve, előlhaladó diszes lovasok 
nyomán a város belsejébe sietett. — A városban a Sz. János 
szobra előtti sátornál Schärfeneger Ferencz polgármester ur, 
s a hivatását közmegelégedéssel teljesítő plébánus helyettes 
nt. Sujanszky Eusztách által esti 7 óra tájban fogadtatott. — 
A sátorban a szokott diszes főpapi öltönyt fölvévén, ngos 
M a k r a Imre főesperes s prépost, Kreminge r Antal esperes 
s prépost, és Winkler János pécskai főesperes, valamint több 
helybeli s vidéki papok- és csaknem az egész város lakóitól 
kisérve zöld galylyak közt virágokkal hintett főutczán diadal 
kapun át az egyház ajtójáig hatolt ; hol — a midőn a kellő szer-
tartás elvégeztetett — a templom belsejébe az oltár előtt 
*zámára földiszitett helyet elfoglalta ; a zsúfolásig megtelt 

ájtatóskodókkal különösen a halottakért buzgó imáját az egek 
urának elmondván, — a m. r. kolostorban méltóságához illő-
leg fölszerelt lakba távozott. — Daczára a sötétedni kezdő 
időnek, a tisztelegni s üdvözölni kivánó testületek egymásu-
tán jelentkeztek. — 0 mlga 24-én reggeli 8 órakor a szent 
mise áldozatot a Mindenhatónak bemutatván — következett 
a bérmálási szentség kiszolgáltatásának magasztos szertar-
tása, melylyel ő mlga két nap alatt 2500 egyént kent föl a 
hit edzett bajnokaivá. — 25-én reggel szintén nagy misét s 
szivreható szónoklatot tartván ő mlga, folytattatott a bérmá-
lás ; délután viszonti tisztelgés s a külvárosi iskolák megszem-
lélése következett. — 26-án a gymnasialis s főelemi iskolákat 
és magányintézeteket szerencsélteté magas látogatásával. — 
Az ifiuság e magas látogatás fölötti örömét megható szónok-
latokban fejezé ki ; a 4-ik elemi osztályban egy igen csinos 
album is nyújtatott át ő mlgnak. — Délután öt óra tájban 
Sz. Annára utazandó — miután egy gymnasiumbeli, jó siker-
rel előhaladó tanoncz ösztöndijjazására földtehermentesitési 
kötvényekben 2000 oszt. ért. forintnyi alapítványt tőn, a házi 
szegények közötti kiosztás végett pedig a plébánia hivatalnál 
oszt. é. 100 ftot letenni kegyeskedett, — beláthatlan népso-
kaságtól környezve, a városi küldöttség s számos pap kisé-
retében, harsány üdvkiáltások közt, városunkból eltávozott. 
О mlga 27-én Sz.-Annán, 28-án Uj-Panáton és 29-én Glogo-
váczon kegyeskedett a Szentlélek hét ajándékát osztani. — 
A helyitanodákat szintén szerencsélteté látogatásával; hol 
több tanonczokat kikérdeze, mindnyájokat tanulásra s enge-
delmességre atyailag buzditá. — Az öt helyen összesen 5900 
egyént a szent hitben megerősitvén, — Glogováczról 29-én 
délután 3 órakor ő mlga csinosan földiszitett csolnakon a 
Maroson átkelve , Angyalkutra, onnan pedig székhelyére 
Temesvárra utazott vissza. Tábory János. 

HESSEN. (Folyt.) Engedjék meg uraim már most, 
hogy önök határozatának jelentőségét és horderejét egy 
kissé közelebbről vegyem szemügyre. Mondom először: hogy 
a kérdéses határozat által jogtalanul tolakodtak be az 
egyház szentélyébe, annak hit- és erkölcstanába. Önök 
mindnyájan, kik a szerzetes-rendeknek a nagyherczegségből 
való kizárására szavaztak , miveltségre tartanak igényt. És 
azért meg lehetett volna várni önöktől, hogy minekelőtte 
azon kárhoztató Ítéletet kimondották, először kellőleg fölvi-
lágosittatandják magukat, minő viszonyban vannak azok a 
kath. egyházhoz, különösen nincs-e azokban valamely hit-
vagy erkölcstan kifejezve ? Ha önök ezt tették volna, ha bi-
zonyosokká engedték volna magukat tenni a kath. dogma és 
a szerzetes rendek közti összefüggésről, — mi egy kis jóaka-
rat mellett igen könnyen megtörténhetik vala, tanácskozá-
suknak aligha lehetett volna oly eredménye. E helyett azon-
ban teljes tudatlansággal támadják meg az ügyet, és vak, 
meg százszorosan megczáfolt balvéleménytől vezéreltetve 
ostromolják a szerzetes rendeket, és mondják ki fölöttük a 
halálos Ítéletet. És pedig ezt akkor teszik, minekutánna inár 
az 1-ső czikkben elhatározták: „az evang. és kath. egyház-
nak a nyilvános testületek joga a nyilvános isteni-tisztelet-
nek jogával együtt megadatik." Ámde az isteni-tisztelet, 
mit önök is megengednek, nem egyéb, mint a meghatározott 
hit- és erkölcstanoknak kifejezése, és ezen tanoknak hirde-
tése szintén egy részét teszi az isteni-tiszteletnek. Fölteve te-



hát, hogy a szűz állapot szintén a kath. hit- és erkölcstan-
nak tárgyát képezi, önök a szerzetes testületeknek, melyek 
azon tan alapján nyugosznak, és annak adnak kifejezést ki-
zárásával ismét elveszik, mit az I-ső czikkben adtak. De vall-
jon csakugyan a kath. hittanhoz tartozik a szűz állapotról 
való tan ? Mindenesetre. A kath. egyház minden időben ha 
nem is kötelességet, de tanácsot talált arra nézve Krisztus 
szavaiban Matth. 19, 9—12. és 19, 21 : „Ha tökéletes akarsz 
lenni, menj, add el mindenedet, mid van , add a szegények-
nek, és kincsed leszed mennyben, és jöjj, kövess engem." 19, 
29. „A ki házát, testvéreit, atyját vagy anyját, feleségét 
vagy gyermekeit, vagy földjeit az én nevem miatt elhagyja, 
száz annyit fog érette kapni, és az örök életet fogja birni." 
Hasonlitsák önök evvel össze I. Kor. 7 , 25. k. és látni fog-
ják, hogy már sz. Pál buzgó tisztelője volt a nőtelen állapot-
nak. És azóta ezen állapot az egyházban mindég mint Istennek 
tetsző, és a keresztény tökéletességnek magasabb foka te-
kintetett. Alig hogy visszanyerte az oly sokáig" nélkülözött 
békét, ezren és ezeren vonultak vissza a világtól, és a pusz-
ták magányában vagy kolostorokban gyakorolták az ugyne-
vezet evangéliumi tanácsokat. Az egyház pedig ezen állapot 
választását nem csak nem rosszalta, hanem inkább helye-
selte, mivel abban Krisztus tökéletesebb követését szemlélte. 
(Con. Trid. Sess. XXIV. can. 10.) Midőn tehát önök uraim, 
a nagyherczegségből a szerzetes rendeket kizárják, mit tesz-
nek egyebet, mint hogy a kath. egyházat akdályozni akarják 
abbeli tanításában, hogy a szűzies állapot vagyis az evangé-
liumi tanácsoknak követése Isten előtt kedves dolog, és ma-
gasabban áll mint a házas élet ? Ha azt mondják : nem, 
eszünk ágában sincs ez, a tanitás szabad ; akkor kérdezem : 
minő czélja lehetne a kérdésben forgó tanitás hirdetésének? 
Annnyi logicát fölteszek önökről, hogy belássák , miszerént 
haszontalan azt hirdetni, ha senkinek sincs joga azt követni. 
Es igy áttérek a második pontra. (Folyt, köv.) lk. 

PARIS, maj. 2-án. Baudicour Lajos a ,Journal des vil-
et campagnes' újságban april 25-ről következő érdekes le-
velet közöl a libanoni kath. egyházról. „Uram! Önnek leve-
lezője Syriából dec. 13-ról a többi igen helyes észrevételek 
között emlitést tesz Tobias püspök megérkezéséről Bay-
ruthba, de ugy, hogy a kik a maroniták ezen érdemes érse-
két ismerik, a levelezőnek tudósításán elszomorodnak. Olya-
kat ir az ottani papságról, mik ellen e papság kétségkívül 
tiltakoznék. En közelről ismerem a maroniták püspökeit, s 
mondhatom, hogy a franczia püspökségnek semmiben se 
engednek a jelességre nézve. íme a mit Boutros-Boustani 
Saidának és Der-el-Kamarnak eme szent pásztora, a ki szem-
tanú, nekem elbeszélt. Tobias püspök a partra szálván , a 
basának egy két kawasait a parton találta. A consulok ren-
desen küldenek néhány kawast a partra, valahányszor tud-
ják, hogy tekintélyes vendég fog kiszállni ; ime ez a legke-
vesebb mit a basa tehetett, s mit tennie kötelessége volt, 
miután a püspök a sultánnak alattvalója. A maroniták egész 
vidékről a partnál gyülekeztek, hogy tisztelt és szeretett fő-
pásztorukat fogadják ; ezeknek kiséretében ment a püspök 
ur a székesegyházba, nem lóháton, hanem gyalog. Hálát ad-
ván az Istennek a szerencsés utért, hiveihez szólt az utazás-
ról. Volt ő szentségénél, a franczia, és az austriai császárnál 
akik legkegyesebben fogadták, és pártfogással biztatták; 

volt a sultánnál is, midőn Konstantinápolyon át ment. Buz-
dította hiveit, hogy imádkozzanak ezen fejedelmekért, a bé-
kességért. Valljon elfelejtkezett volna-e a hivek imáiba aján-
lani a sultánt is, miután ez is oly kegyesen fogadta ? Ezt an-
nál kevésbbé lehet föltenni, miután a levelező is mondja, 
hogy Tobias püspök egészben mint osmanli tért viszsza. A 
püspök utazásának czélja nem volt más, mint a fejedelmek 
előtt elmondani, mennyire meg vannak sértve a kereszté-
nyek érdekei a diploniatia által. Az európai hatalmasságok-
nak legutolsó intézkedései csak azt szüleményezték, hogy a 
maroniták mind inkább a törökök igája alá jussanak. Daud 
basa, örmény, idegen, a maroniták nyelvét nem ismeri, a nép-
nek érdekeit elhanyagolja, ő a török kormánynak ügynöke, 
a keresztényeknek a törökök ellen semmi védelmet nem ad-
hat. О magát a népnek lecsepdesitésére képtelennek érezte, 
a népfajokat elválasztva, csak a diplomatia által kezdett 
munkát tovább folytatta. Az európai katholikusok a maro-
niták segélyére siettek, s e czélra a szeretetnek minden ado-
mányait kimerítették ; a püspök ur illetlennek találta, hogy 
a nyugoti keresztények segélyét még egyszer megkeresse,, 
de elég nyugtalan volt, szivén hordozván hiveinek, s egész 
népfajának sorsát, hogy a fejedelmeket figyelmeztesse, azon 
kevés biztosságokra, melyeket az utolsó intézkedések e czélra 
nyújtanak, mivel gondolnák, hogy a maroniták ügye már 
teljesen ki van egyenlitve. Tehát midőn mult évben a szent-
atya fölhívására a világ többi püspökeivel Romába sietett, 
kötelességének tartotta, hogy a párisi és bécsi udvaroknál 
lépéseket tett, hogy Daud basa küldetésének lefolyásával a 
franczia udvar által tett javaslatok fölvétessenek, a melyek 
az első kiegyenlítésnél csak Angolország ellenzése miatt ej-
tettek el. Beaufort tábornok, a syriai hadjáratnak vezére 
azonnal fölismerte, hogy a népfaj lecsendesitésére csak 
egyetlen eszköz van, ha a belföldi, з nemzeti főnök ős hatal-
mába viszszaállittatik, és pedig a Scheab családnak Medjid 
fia, a nagy Bechir emirnek, ki 50 évig uralkodott, s csak 
1840-ban szűnt meg, unokája. Karam József nagy katholi-
kus, föláldozó, de a legjobb barátjai is belátták, hogy ő 
nem lenne képe3 mindnyájok szavazatját birni, különösen a 
papság inkább hajlott Medjidhez. Ebben a püspök ur, nem-
zetének atyja, megmutatta, mennyire tudja saját személyes 
érzelmeit nemzetének javára megtagadni A levelező tehát 
igen megsértette a püspöknek nemes szivét, midőn irta, 
hogy a püspök az európai udvaroknál pártérdek eket keresett, 
mivel csak nemzetének ügyét ajánlotta a hatalmak figyel-
mébe s pártfogásába ; de ki legyen jövőben kormányzó, ar-
ról nem szólt. B a u d i c o u r Lajos." 

LONDON, maj. 3-án. Szent-Péter temploma, Ilatton-
wall, Hattongarden városrészben, hol legtöbb olasz kézmű-
ves tartózkodik, be van végezve. A szent-atya Palotti Vin-
cze urat, kinek gondjára az olaszok bizva vannak, mindég 
serkentette, hogy csak az olaszoknak mihamarább templo-
muk legyen. És ime april 16-án, a szent-atya nevében tett 
meghivásra, az egész papság megjelent a fölszentelésen. 
Gillis, edimburgi apostoli helyettes mondta a szent-beszédet, 
a ,Tu es Petrus' szavak fölött; a nagy misét Morris-ile-de-
francei apostoli helyettes mondta ; jelen volt Gesghegán püs-
pök ur is Australiából. — A mit az olaszok sikerrel megtet-
tek, a francziák is utánozták. Mart. 20-án házhelyet vásárol-
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tak, melyen 1200 személyre tágas templomot építhetni. En-
nek létesítésén a marista-atyák fáradoznak. — April 14, 15-
16-án Hanover-teremben drágaságokkal megtelt raktárt 
nyitottak a katholikusok, melyek eladatván, a bevett 
pénz a legszegényebb munkások számára épitendő lakházra 
fog fordíttatni. Sok a munkás, ki éjjel az utczán marad, vagy 
valamely lyukban meghúzza magát, s így mindenféle beteg-
ségnek ki van téve. Ily ház már van, de sziik ; nagyobbitta-
tása elkerülhetlen. E czélra a szent-atya gyönyörű camaeát, 
a bibornok saját munkáit, az aumalei lierczegnő sèvres-i 
porczellánt ajándékozott. A tárgyak eladatván, 37,500 fran-
kot hoztak a jó czélra. — April 9-én, Grant, south warki 
püspök Krisztus Jézus gyermekségéről nevezett kolostornak 
nyolcz ujonczait St-Leonsard-on-Seaban szerzetes ruhába 
öltöztette, egy nőnek pedig fogadalmát ünnepélyesen fogadta. 
Joinville, a chartresi, orléansi berezegek s herczegnők jelen 
voltak az ünnepélyen — Az éjszaki vidékek kath tanodái-
nak igazgatóságától megjelent az évi szokásos jelentés, mely-
ben olvassuk, hogy 62,500 frankon Sheffield mellett házat 
és földet vásárolt, hol most négy néne 38 tanonezot oktat. 
IIa több pénz fog begyülni, az épületet tovább lehetend épí-
teni, ugy hogy 200 tanonezot fog befogadhatni. — Mart- 25-
én országunk legrégib nevelő intézete alapittatásának szá-
zados ünnepét tartotta. Száz év az egyház életében vajmi 
kevés ; de a lefolyt 100 év az angol kath. egyházra nagy 
eredményű. 1763-ban midőn Staffordshire-ben Sedgley-park 
intézete alapíttatott, az angol katholikusoknak se tanodája, 
se nevelő intézete nem volt. Fiaink Francziaországban, Bel-
giumban, Romában, Spanyolországban neveltettek. Horny-
hold, s Challoner szent püspökök bátorsága, Erington, s 
Kendás papok buzgósága volt szükséges, hogy a tornyosodó 
nehézségek ellen állhattatosan, győztesen küzdjenek. Alig 
lehet. Európában valakinek fogalma, arról, mily nagy válla-
lat volt az, mult században az angol rajongók között kath. 
intézetet kezdeményezni. Akkor a törvény 50 frank birság-
gal büntette azt, ki a kath. tanodában egy napon át mert ta-
nítani, 250 frankkal pedig oly szülőt, kinek gyermeke egy 
hónapon át kath. iskolába járt, 2500 frankkal pedig, ha merte 
fiát nevelésre külföldre küldeni. Ezen czikkek a büntető tör-
vénykönyvben csak 1778 ban enyhittettek meg. Ullathorne, 
birminghami püspök, egész káptalanjával, s városi papsá-
gával a Sedgley-park intézetbe ment, s megtartotta a szá-
zados ünnepet .; ennél még fényesebb ünnepet rendeznek az 
intézet tanítványainak számára; mindenki, a ki még él, és 
ezen intézetben neveltetett, majusban egy napon öszsze fog-
nak az intézetben gyülekezni. — Horgath, hexami s new-
castlei püspök april 6-án tette le Wasinghtonban, Newcastle 
városhoz közel, a sz. József tiszteletére épitendő templom 
alapkövét. E templom hét száz személyre lesz épitve, Dunn, 
kath. építő mesternek terve szerént franczia góth stylben. 
Ugyauez készített tervet, s vezetni fogja az építést, is a 
Newcastleban alapított uj sz. Domonkosi szerzetkolostorára 
nézve is. — Szerdán, april 15-én a követek háza 221 szava-
zattal 96 ellenében elvetette Pető Martonnak indítványát, 
melyben szabadság adatott volna az állami egyház temetőin 
a dissidensek papjainak is temetkezési szertartást végezni. 
Emez indítvány azon alapult, hogy az állami egyháznak szol-
gái nem mondják el a szokásos imádságot a nem-kereszteltek 

és az öngyilkosok temetésénél. Ez leginkáhb a baptistákat 
sújtotta, mivel későbbi korban veszik föl a keresztséget, ha 
tehát valamelyik kereszteltetése előtt meghalt, az államegy-
ház temetőjében el nem temettethetett. Disraeli, Gladstone 
teljesen elvetették a szabadelvűek nézeteit, s a temetőket 
egyházi, vallásos helynek, a templomhoz tartozó résznek 
vallották, ellenkezőleg a Siècle és a belga kőmives páholyok 
embereivel. — April 9-én Meathban, a kath. papság, képvi-
selők, választók, népgyűlést tartottak Taafe béke biró elnök-
lete alatt Irlandnak nagy nyomoráról. Gladstone, midőn az évi 
állami költségvetést a képviselők házában bemutatta, Peel 
Robert, Irland kormányzóját őszinte vallomásával egészen 
meghazudtolta. Emlékezik kiki, mennyire kérték a kormányt 
még őszkor a kath. püspökök, tenne intézkedést az elkerül-
lietlenül betörő éhség ellen ; Peel Robert állította, hogy az 
éhségtől nincs mit félni, intézkedésekre semmi szükség nincs. 
Betört a nyomor, az éhség, az éhhalál ezerenként emészti a 
népet, most Peel hallgat ; Gladstone bevallja, hogy Irland 
1859 óta nyomorral küzd, most pedig már rettentő élihalál-
lal. A meathi népgyűlés következő p o n t o k a t határozott : 1) 
Irlandnak nyomora oly nagy, hogy az irfaj teljes kihalással 
fenyegettetik ; a népgyűlés tehát nemzetének szabadítására 
ígér mindent megtenni, hogy e siralmas helyzet, melynek a 
világon párja nincs, hamarább megszűnjék. 2) A népgyűlési 
tagok meg vannak győződve, hogy e siralmas és gyalázatos 
helyzet egyedül csak azon törvényeknek tulajdonitható, 
melyek a földes uraknak a birtoknélküli nép fölött oly nagy 
önkényt adnak jog név alatt. 3) Miután minden kormánynak 
első kötelessége a polgárok életét védelmezni, a népgyűlés 
borzadással hallotta a kormánynak azon nyilatkozatját, mi-
szerént a földesurak jogai véglegesen meg vannak alapítva. 
Ezek után határozatba ment, hogy népgyűlések városonként 
fognak tartatni, kérvények aláíratni, adatok, melyek a szo-
morú helyzetet földeritik, gyűjtetni. A kath. papság meleg 
részt vett e népgyűlésben ; horderejét nem lehet kevésre 
mérni ; ez első lépés, előfutója más számtalannak. A kormány 
nem gondoskodik a népről, a népnek kell magáról gon-
doskodni. 

IRODALOM. 
THEOLOGIAE MORÁLIS christiano-catholicae Principia, 

e probatissimis auetoribus in usum et subsidium Cleri di-
oecesani Jaurinensis collecta et Curae Pastoralis regulis 
adaueta, per Josephum M a y r h o f e r , Theologiae Morális 
atque Studiorum Pastoralium in Lyceo Episcopali Profes-
soren!. Tom. I. De Actibus Humanis, de Lege et Conscien-
tia, de Peccato et Censura. Jaurini, 1863. Typis Victoris 
Sauerwein. 

Mégis csak gazdag, termékeny, jó föld lehet az a Győr, 
honnan kicsinyek és nagyok az egyházi irodalom mezején 
oly szép gyümölcsökkel kedveskednek. A fönczimzett becses 
t e r m é n y is a győri jótékony éltető n a p ápoló melegének, s 
egy, az Ur szőlőjében már épen nem fiatal m u n k á s ernye-
detlen szorgalmának köszöni lételét. Mikor a könyv elején 
„ad benevolum lectorem" nyíltan kimondják: „Vere catholi-
cum est, tum in rebus fidei et m о r u m , tum in Ecclesiae 
praxi discîplinave manutenenda respicere, quid teneat Sedes 
omnium prima, q u i d R o m a l o q u a t u r " — akkor jó ba-
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rát és ellenség azonnal tudja, hányadán vagyunk. A tudós 
szerző tudniillik ama t ö r t ösvényen akar haladni, melyet 
a Romában helyeselt erénytanár sz. A l f o n z nyomain S с a-
v i n i , G u r y é3 más jelesek hiven követnek ; s ebben gon-
dolom a jámbor kathol. ember Ízlésének megfelel, ki a kivált 
szentek által j á r t u t a t a járatlanért el nem hagyja. Csak 
az úgynevezett C a s u i s t i c a mondvacsinált rémképétől 
nem kell megijedni; hisz az egész emberi élet változó folyama 
kétségkivül egyes e s e m é n y e k b ő l alakul ; hogy ne volna 
tehát czélszerü az erénytani elveknek gyakorlati alkalmazá-
sát e g y e s e s e t e k r e minél több oldalról s minél számo-
sabb példákban kitüntetni? Kivált midőn Roma nyilatkozata 
után arról is bizonyos lehetek, hogy a sz. Alfonz értelmében 
nyújtott megfejtés semmi esetre sem hibás , sőt b i z t o s a n 
elfogadható. Azért tehát megkell érdeme szerént becsülni ezt 
a magyarhoni legújabb, de r é g i jó szellemű ker. kathol. 
Moralist, mely a növendékek és ifjabb papok számára Íratott 
ugyan ; de biz abból az öregebbek is tanulhatnak eleget, ugy 
mint aluljegyzett önmagáról szívesen elismeri. H. 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 16-án. A hozzánk kegyesen intézett leghite-

esb okmány nyomán Írhatjuk, hogy az egyház dicsőségeért 
lángoló kalocsai érsek, K u n s z t József ő exclja, jövő] Sep-
tember 8-án, a bold. Szűz születése napján nyitandja meg 
a tartományi zsinatot. 

— M a y r h o f e r József, győri hittanárnak, az „Iro-
dalom" rovatban méltányolt munkája a győri m. főpásztor 
körlevele szerént kapható magánál a szerzőnél vagy a győri 
egyházi hivatalnál. Ára 3 ft. 50 kr. XX. és 5801 

— A néptanítók fizetésüket és más jövedelmeiket ezu-
tán nem maguk, hanem a nm. Helytartótanácsnak f. é. máj. 
20-ról 9830 sz. alatt kelt rendelete folytán, a községek elöl-
járói fogják beszedni, és a néptanítók azoktól átvenni. 

— Az ó-budai izraelita-község háláját fejezi a budai ir-
galmas szerzetnek azon nemes emberbaráti tettért, melynél 
fogva a nevezett község betegjeinek 1000 ingyen fürdő-jegyet 
sziveskedett ajándékozni. 

— Pest városi tanácsa elhatározta a lipotvárosí plébá-
nia- és iskolaház fölépítését. Az elfogadott terv szerént, a 
költségvetés 109,000 frtra rug. 

—• L o j k ó Mihály, egri tanár ur beküldőtte az ér-
sek ő exclja üdvös serkentése és pártfogása következtében 
kiadott „Legbiztosb hét mennyei zár" czimü imát népszerű 
versezetben mintegy a ponyvairodalom ily szellembeni to-
vább fejlesztésének örvendetes jelét. Egy példány ára 2 кг. A 
tiszta jövedelem ebből is ő szentségeé, és a jotékony in-
tézeteké 

— О szentsége Ferrentinoban egy kölcsönház alapítá-
sára 1500 scudit adományozott. A városoknak, melyeken ke-
resztül ment, főtemplomait gazdag egyházi ékszerekkel 
ajándékozta meg. Nagy összeggel járult azon bámulandó 
vizhajtó gépezethez is, mely Anagninak az eddig hiányzott 
vízzel való ellátására emeltetett. 

— Sz. Domonkos templomában Palermoban Ricciardi 
képviselő egy vasárnap politikai gyülekezetet tartott ; a 
conscriptiok a templomokban történnek. Mindazáltal a nép 
híven megmarad hite mellett, angol missionariusok hasztalan 
furakodnak , sőt az egyetemi iíjuság is nem rég a köztéren 
összeszaggatott oly nyomtatványokat, melyekben a kath. 
hit gyaláztatott, gunyoltatott. — Mi szeretjük, ha valaki 

meggyőződésből, okokkal harczol hite mellett; de okok helyett 
csak rágalmakat, gúnyt szórni valamint aJjas lelkületnek, ép 
ugy az ügy benső értéktelenségének tartjuk. 

— Azon hirre, hogy Antonelli vissza fogna lépni az 
államtitkári hivataltól, a prot. belga király ezt mondá: Anto-
nelli bibornok lelépése mindég szerencsétlenség lesz a pápára 
nézve, de a mostani körülmények között valódi calamitas 
lenne. A bibornok nagy államférfiú, kinek érdemei most 
még távolról sem ismertetnek kellőleg ; ő oly időszakban lett 
miniszter, midőn igen kevesen bátorkodtak volna a romai ál-
lam vezérletének terhét magukra vállalni. A katholikusoknak 
őt csudálniok kellene, a szolgálatok, melyeket ő a keresz-
ténységnek tett, megmérhetlenek ; eljövend az idő, melyben 
emlék fog neki állíttatni. 

— Derby lordnak neje a kath egyházba tért. Mondják, 
hogy a többnyire tudós és megtért férfiakból álló oratorianus 
társulat befolyása Londonban igen nagy, és az egész város-
részt, melyben laknak, már a kath. egyháznak nyerték meg, 
és az egész angol aristocratia vagy a puseysmus-, vagy a kath. 
egyházhoz hajlik. Russell és Palmerston lordok is jónak ta-
lálják, ha nem is meggyőződésből legalább politikából, a ka-
tholikusok iránt némi jó akaratot tanusitani. Az első igen 
tiszteletteljesen nyilatkozott egy főpap előtt a pápáról, és 
megigérte neki, hogy Schlesvig-Holsteinban a katholikusok 
ügyét fogja védelmezni ; Palmerston pedig irlandi jószágán 
saját költségén épitett egy kath. templomot és lelkészi állo-
mást is alapított, még pedig oly föltétel alatt, hogy a java-
dalmi patronatus kizárólag és mindenkorra a megyei püspö-
köt illeti. 

— Cyrill és Method szentirati slávforditásuk kéziratá-
nak egyik része a kongerni kolostorban őriztetik. Ezen fordí-
tásnak egy a 12-ik századból származó másolatja Rheimsban 
van ; Lothringen bibornok kapta azt ajándokul Konstantiná-
polyban, és a rheimsi egyháznak adományozta. Többfranczia 
király ezen szent szövegre tette le a koronázási esküt VIII. 
János pápa megengedte, hogy Cseh- és Morvaországban 
mise alatt az evangélium szláv nyelven énekeltessék ; e fölött 
egy lengyel chronista fölháborodván azt mondá, hogy VIII. 
János pápa gyenge mint egy aszszony; mely nyilatkozat ké-
sőbb alkalmid szolgált a „Johanna papissa"-féle prot. regére. 

— A spanyol hirhedt protestánsok, kiknek jellemzése 
bővebben foglaítaték lapjainkban, fogsága szintannyi évig 
tartó számkivetésre változtattatott; Francziaországba kül-
detnek. 

— Mint Milánóból a „Triest. Ztg"-nak irják, Victor-
Emanuel még mindég Romának legközelebbi elfoglalásáról 
rajong. Egy majlandi lovaggal beszélgetvén az operáról és 
balletről, mely kettő Victornak kedvencz tárgya, a lovag azt 
kivánta ő fölségének, hogy a jövő farsangot jól töltse el 
Milanóban; erre Victor ezt mondá: A jövő évben nem lesz 
abból semmi, minthogy farsangkor a frittolet (farsangi süte-
mény) Romában fogjuk enni. — Különös, hogy ő fölsége 
minden hadi terveit étel-rebusban nyilvánítja. A baraczk-
evés tavai elmaradt, alkalmasint a frittole is igen meg 
fog keményedni, míg azt Romában lehet elkölteni az olasz 
királynak. 

— Trientben igen nagy előkészületek történnek a há-
romszázados emlékünnep megünneplésére, és az egyházna-
gyok illő fogadtatására. A nép buzgalmát látván a városi ta-
nács annyiban már fékezi az italianissimoktól való félelmét, 
hogy a szállásokat rendezi az érkezők számára. Az urnapi kör-
meneten azonban még nem mert testületileg megjelenni ; ne 
hogy e magasztos egyházi ünnepély által a nemzeti gyászt 
megsértse ! ? 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: Metropolitai meghívás. — Lelkipásztor-
kodásí-tárgyalások VIII.. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Metropolitai meghívás. 
Midőn a tridenti zsinat befejezése háromszázados 

emlékünnepének megülésére az örök becsű gyülekezet 
színhelyére a főpásztorok apostoli lelkülettel seregle-
nek, és azoknak díszes lánczolatában a győri és erdélyi 
püspökök, s mint reméljük, hazánk bíboros herczeg-
primása is a legékesb gyűrűt fogják képezni : kitűnő 
örömmel tűzzük lapunk homlokzatára a kalocsai érsek 
ő excljának köriratát, melyben tartományi zsinatot 
hirdet; tehát apostoli buzgalma oly intézményt léptet 
életbe, mely épen a tridenti nagyszerű határozatok-
nak egyik legüdvösbike. 

Josephus K u n s z t , Dei et Apostolicae Sedis Gra-
tia Metropolitanarum Ecclesiarum Colocensis et Ba-
csiensis Canonice Unitarum Archi-Episcopus, Insignis 
ordinis Leopoldi Imperatoris Magnae Crucis Eques, 
Sacratissimae Cesareae et Regio-Apostolicae Majesta-
tis Actualis Intimus Status Consiliarius 

Reverendissimis Fratribus Episcopis comprovin-
cialibus, Venerabiiibus Capitulis Metropolitano et Ca-
thedralibus, Abbatibus Praepositisque realibus et re-
ligiosorum Ordinum Provincialibus caeterisque No-
strae Colocensis Provinciáé personis ecclesiasticis, quae 
de jure vel consuetudine concilio provinciali intér-
esse debent 

Salutem in Domino! 
Sacri muneris imbecillitati Nostrae a supremo 

animarum nostrarum Episcopo crediti partibus stimu-
lante conscientia, urgenteque alienissimorum horum 
temporum conditione, quantum in Nobis est satisfa-
cere cupientes, adantiquissimumsanctissimumque Ec-
clesiae Catholicae, Synodi quippe provinciális cele-
brandae usum a Beatissimo Patre nostro Pio PP. IX. 
indentidem commendatum confugimus, ob tristes re-
rum ac temporum vicissitudines non sine gravi rei 
catholicae damno, longissima annorum serieomissum 

et in vetusta nostraque usque tempóra multo ampli-
ore hac Provincia, quoniam históriáé monumenta ea-
tenus nil certi produnt, adusque vix adhibitum. 

Facto hoc Synodi oecumenicae Tridentinae Sessi-
one XXIV. Cap. 2. sancientis: ut „provincialia Con-
cilia, sicubi omissa sunt, pro moderandis moribus, 
corrigendis excessibus, controversiis componendis ali-
isque ex sacris canonibus permissis renoventur," dié-
támén secuti, firma spetenemur, quod Deusimmorta-
lis, a quo bona cuncta procedunt, hujusmodi provin-
ciális Synodi adminiculo oportunissimam rationem 
per -Spiritum suum sanctum nobis suggeret, qua in-
valéscenti morum corruptelae obviare, mala item ex 
irreligionis et impietatis contagione latius jamque ad 
ipsa ruricolarum mappalia serpente redundantia de-
pellere atque priscam disciplinam apud Clerumetpo-
pulum revehere valeamus. 

Quare implorato prius authoris et consummato-
ris fidei Jesu Christi clementissimo auxilio, etMatris 
ejus Virginis Mariae potentissimo praesidio, auctori-
tate Nostra Metropolitana utentes, ad majorem Dei 
omnipotentis gloriam, in honorem item Beatae Mariae 
Virginis sine labe conceptae Omniumque Sanctorum 
necnon in ecclesiarum universae Provinciáé nostrae 
utilitatem Synodum provincialem convocandam sta-
tuimus, quam in ecclesia Nostra Metropolitana Colo-
censi labente anno celebrandam harum tenore littera-
rum indicimus, illamque in diem octavum mensis 
Septembris, quo gloriosae Virginis Mariae Natalem 
recolemus, solemniter aperiendam decernimus et 
convocamus. 

Sanctionum igitur Canonicarum de Conciliis pro-
vincialibus editarum tenoribus ad amussim insisten-
tes imprimis Reverendissimos Fratres Episcopos com-
provinciales Nostros Magno-Varadiensem 1. r. Tran-
sylvaniensem et Csanadiensem, Reverendissimum 
item Tinniniensem in part, infid. Episcopum Provin-
ciáé hujus perinde Suffraganeum una Auxiliarem 
Nostrum, ut ad Concilium a nobis indicium praesti-
tuto tempore compareant provocamus et requirimus. 
Provocamus porro Venerabilia Capitula, Nostrum s<ji«i 
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licet Metropolitanum Colocense, Chatedralia item 
Magno-Varadiense l. r. Transylvaniense, et Csanadi-
ense. ut e primo quidem très, e reliquis vero singulis 
Capitulis duo suffragiis absolute majoribus eligendi 
Procuratores ad Synodum banc compareant. Provo-
camus demum perinde ad comparendum Venerabiles 
Abbates ac Praepositos reales, Religiosorum item Or-
dinum Provinciales, in quorum Monasteriis domibus-
que bénéficia curata Provinciáé Nostrae incorporata 
existunt. His autem praememoratis Venerabiiibus 
Capitulis, Abbatibus item et Praepositis realibus nec-
non Ordinum religiosorum Provincialibus haec Nostra 
indictio per Reverendissimos Fratres Episcopos com-
provinciales Nostros eatenus hisce requisitos, facta 
Ulis quorum interest, quivead Dioecesim ipsorumat-
tinent praesentis Decreti copia, opportunissime nota 
reddetur. Hortamur autemac monemus omnes et sin-
gulos ad indictam banc Synodum convocatos, ut tri-
duo ante diem octavum mensis Septembris a. c. Co-
loczam personaliter compareant, designata isthic pro-
singulis opportuna hospitia occupaturi ac Synodo sub 
praesidio Nostro celebrandae conclusionem usque in-
terfuturi. Quodsi vero quemcunque legitimo obiceab 
aditu Synodi prohiberi cóntigerit, is ratíonem absen-
tiae efficacem Nobis reddere tenebitur eritque ob-
strictus. 

Quamvis autem in certam spem erigimur, Do-
minum nostrum Jesum Christum auctorem et consum-
matorem fidei, in cujus nomine congregabimur, quem-
admodum promisit, in medio nostrum adfuturum, 
quia tarnen maximi momenti opus est, quod suscipere 
intendimus, ipsi vero nihil possumus nisi in eo qui nos 
confortât Pater luminum: idcirco nostram per Archi 
Diocesim publicas supplicationes a Dominica XIII-a 
post Pentecosten usque Synodi conclusionem institu-
endas curabimus plene de eopersuasi, quod Reveren-
dissimi Fratres comprovinciales Episcopi Nostri hoc 
ipsum per Dioeceses Suas ordinaturi unaNobiscum mi-
sericordiam Dei implorare gratiamque S. Spiritus, 
qui mentes nostras illuminet et inducat in omnem, sic-
ut Dominus promisit, veritatem, impetrare adnitentur. 
Datum Coloczae in aedibus residentiae Nostrae Archi-
Episcopalis festo sanctissimae Trinitatis in Dominicam 
I. post Pentecosten, diem trigesimam primam mensis 
Maji incidente anno salutis millesimo octingentesimo 
sexagesimo tertio. J o s e p h u s m.p.Archi-Episcopus. 
(L. S.). 

© S i t . ^ l ^ e X ' S r  

Lelkipásztorkodási-tárgyalások. 
VII. 

Nag} -Kálló, api'ilhóban. *) 

( G y ó n á s ) . — Bizonyára teljes szivemből mega-
dom minden paptársamnak risus paschalis-át, s ma-
gamtól sem engedném azt elvitáztatni, miután a testi-
lelki fölüdülés a lelkipásztorra nézve, kivált a terhes 
húsvéti gyónás után egészen helyén van, s az a papi 
pályán naponta fölmerülő terhek elviselésében min-
denkit erősit. — De e fölüdülést, e szorakozást nem 
élvezhetjük zavartalanul ha eszünkbejut, hogy hive-
ink közt, kivált napjainkban vajmi sokan vannak, s 
mondhatnók a legnagyobb rész, kik évenként csak 
egyszer a húsvéti időben járulnak a töredelem-, s 01-
tári-szentséghez, s találkoznak, kik egyszer sem ré-
szesülnek a szentségekben, sőt megvetik azokat. Gyak-
ran elmerengtem csendes magányomban e fölött, s a-
karatlanul is fölsohajték: én Istenem ! hová is lettek 
a jó idők, midőn a nép az adventi szent időben épen 
ugy, mint a bójt folytán, Jézus hetében, s a boldog-
ságos Szűz, meg az egyház nagyobb ünnepein ostro-
molva tartá a gyónó-székeket ; midőn az előkelők el 
nem mulaszták, hogy a népnek a hit kötelességeinek 
hű teljesítésében jó példát adjanak; — s elbusultam, 
midőn láttam, hogy homályosodott el a legszebb szín-
arany; midőn meggondoltam, hogy mindkét rendűek 
az én hiveim, lelkipásztori gondoskodásomra bizvák, 
a mennyország megnyerésére rendelvék, s egykor 
ezekről is számot keilend adnom irgalmas Istenem-
nek, s akaratlanul is föltolakodott lelkemben a kér-
dés: mit kell tennem, hogy mindkét rendüeket jó hi-
veim sorába vezethessem, hogy igy húsvéti örömeim 
meg ne zavartassanak? Mit lelkemben e tárgyra nézve 
megérlelék, ime előadom kedves sorsosim; ha haszna 
lesz, bő jutalmam leend. 

Mindenekelőtt elvitázhatlan igazságul állítom föl, 
hogy itt általános szabályról, mely szerént minden 
egyes esetekben kell eljárnunk, szó nem lehet, sőt in-
kább valamint e hiányoknak okai hely, és személy 
szerént külömbözők, és egyéniek, épen ugy az eszkö-
zök, és módok azon megszüntetésére külömbözők, és 
egyéniek, s mi az egyiknél használ, a másiknál árt, 
és viszont. Azért szabad legyen nekem itt a követke-
zőkben azon eszközökről különösen szólanom, melyek 
azoknál használhatók, kik rendesen csak egyszer, a 
húsvéti időben járulnak a szentségekhez. — A meny-
nyire eddig tapasztaltam, az ily, egyszer egy évben 

*) Kéaőn jutott hozzánk, Szerk. 
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gyónok többnyire férfiak, habár fájdalom most már 
az egykor ajtatos asszonyi nemben is találkoznak; 
ha e tartózkodás okait vizsgáljuk, többekre talá-
landunk. 

1.) Midőn e férfiak gyermekek, s ifjak valának, 
ez üdvtelen szokásban fölhagyák őket nőni nem csak, 
hanem egynémely helyeken arra is taniták, hogy ele-
gendő ha évenként egyszer járulnak a szenségekhez, 
pedig a gondos anya az egyház csak azt mondja : leg-
alább egyszer húsvét táján. — Hogy ily tanitás meg-
fogamzzék a szivekben, ehez nem nagy fáradság, de 
annál nagyobb lelkisméretlenség kellett; s épen azért 
óhajtóm én a hit-oktatások föntartását, óhajtóm a hús-
véti tanításokat, óhajtóm hogy azt másra ne bizzuk, 
hanem magunk vezessük. — Sok ideig kell a község-
ben munkálkodnunk, emberfölötti erő- s türelemre 
van szükségünk, mig e ferde szokás a sziv- és fejből 
kiirtva lesz, mert mit harmincz, negyven éven keresz-
tül mintegy cum laude gyakoroltunk, azt még har-
mincz, negyven prédikáczióra és utasításra nem egy 
könnyen hagyjuk el. Igen, én hiszem, hogy sokan n. 
t. tiszttársaim közül hozzám hasonlólag tapasztalák, 
hogy oly emberek, kikkel és kikben e megrótt fer-
deség lábra kapott, s nagygyá, megöröködötté lett, 
midőn a mindenütt kellő komolysággal kivánt gya-
kortábbi részesülés a szentségekben sürgettetett, több-
nyire ugy szereték nézni a sürgetést mint divat-czik-
ket, s igy szóltak: husz évvel ezelőtt igy volt, most 
meg igy, kinek van igaza? csak is a községek legö-
regebbjei, kiknek ifjuságuk még a vallásos, hogy ne 
mondjam szigorú, kolostori élet előttem mindég ked-
ves korszakából származik, örvendeznek, hogy mint 
akkor, ugy most is nem csak húsvét táján, hanem 
többször is gyónhatnak. 

Mit kell tehát tennünk, hogy e baj megszüntes-
sék ? Egy jó barátommal beszélgetvén egykor e tárgy 
fölött, az lelke bánatában igy szólt hozzám: „Az öre-
geknek hasonlólag a zsidókhoz a pusztában ki kell 
halniok, s az if jú nemzedéket ugy vezessük azután 
Kánaánba." — Igaz, hogy az öregek ki fognak halni, 
s ha Isten szent segítségével igyekezni fogunk, az if-
jabb nemzedék talán jobb leend, de épen e meghalás 
az öregekre nézve oly veszélyes dolog, s épen azért 
azt könnyedén vennünk nem szabad. De hát mi a te-
endő? Az elmúlt időket rosszalni s szidalmazni nem 
használ semmit, személyekről becsmérlőleg szólani, 
veszélyes és szeretetlen. Nem marad tehát egyéb hátra, 
mint egész türelem- s tanítási eszélyességgel a szó-
széken, a gyóntató székben, a sir mellett, és beteg-
ágynál szóval minden körülmények közt oda hatni, 

hogy elismerjék, s ugy oktatni hogy megértsék, 
hogy a kereszténynek mintegy természetében van 
nemcsak, hanem elkerülhetlen szüksége a szentségek-
ben gyakorta részesülni, s hogy a töredelem-, s Oltári-
szentség fönséges lényege, s természete hozza mint-
egy magával, hogy abban gyakorta részesüljünk. 
Meglehet, hogy az ily hanyagok épen azért, mert e 
természetes lelkiszükség szivükben soha föl nem éb-
resztetett, elméjükbe nem hozatott, lelki éhet sem érez-
nek, hanem megmaradván rossz szokásaiknál, a szent-
ségnélküli élet kényelmes ölén vajmi jól érzik magu-
kat, s a husvéti-gyónás kötelmének teljesítése épen 
oly tehernek tűnik föl előttük, mint az adófizetés. — 
Miután a közrendű emberek a szolgálatokat többnyire 
a kézzelfogható haszon és nyereség után mérik,talán 
használni fog a következő lelkipásztori fogás is; — 
habár az ily hithidegek a mise-szolgálatot, prédiká-
lást, keresztelést stb. valami nehéz munka-, s mester-
ségnek nem tartják is, minthogy a mellett nem ve-
rejtékezünk, belátják még is, hogy a gyónás-hallgatás 
fárasztó nehéz munka. Ha azután százszor meg ezer-
szer elmondjuk nekik, hogy gyónáshoz jöjjenek, ha 
sem idő, sem körülmény a gyónás-hallgatásban nem 
hátráltat bennünket, ha vasárnap és ünnepnapok előtt 
és alatt, délelőtti és délutáni órákban, ha másként nem 
lehet, egyiránt hallgatunk gyónókat s mig más em-
berek szórakoznak, mi állhatatosan ott ülünk hallgatva 
a bűnöket, szóval, ha mint egy túlbuzgók lettünk a 
gyóntatásban, elvégre még a legkeményebb fejű em-
ber is igy gondolkodik : valljon mit buzgólkodik a 
lelkipásztor annyira oly dologban, mely neki semmi 
látszható hasznot, semmi nyereséget nem hoz; talán 
e gyóntatásbani túlbuzgóság volt már oka, hogy egy-
némely gyakrabban járult a szentségekhez, még azok 
szükségéről száz prédikáczio sem volt volna őt képes 
meggyőzni; — nem látok semmi szerénytelenséget 
benne, ha talán e pontra nézve figyelmet is ébresz-
tünk, hiszen ez nem hiúság, nem dicsekvés, hanem 
szent igazság, melynek világát a lelki vaknak bemu-
tatni szabad. — Hogy ez emeltyű más egyebekkel is 
megerősíthető s szaporítható, önként értetik ; az el-
mondottakat csak azért akartuk kiemelni s alkalmaz-
tatni, mert szükségesnek tartjuk, a hanyagokat saját 
lelkük állapota s szükségei megismerésében segiteni, 
hogy igy a bekövetkezendő jobb indulat révén a 
szentségekkeli gyakoribb élés szükségét önkényt 
beismerjék. 

2.) Vannak az ily éves gyónok között, kikről 
közönségesen elmondani szokás, hogy rendes, becsü-
letes életet élnek. Napi foglalkozásukat a legnagyobb 
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pontossággal végezik , nagyobbszerű vétkeket el nem követ-
nek, a szentségek gyakori vétele ellen semmi kifogásuk, övé-
iknek megengedik azt, csak ők maguk maradnak évről évre 
szivben lélekben érzéketlenek, s csak is akkor gyónnak, mi-
dőn mindenki teszi az t , húsvétra, s ha mindenki tenné, ők is 
készek volnának kétszer, háromszor is meggyónni; puszta 
tekintetek, avagy mi még igazabb, a legnagyobb hanyagság 
és közömbösség hátráltatják, hogy a gyónószékhez gyakran 
járuljanak. Mit tegyünk ? Mindenek előtt alkalmazhatók az 
ily emberekre a fönebb mondottak. Ne feledjük, hogy sokan 
ezek közül azon ferde nézetben vannak, hogy a töredelem 
szentsége kiváltképen nehéz bűnösökért van, de arról, hogy 
az abbani részesülés mily hathatós eszköze az erénynek, leg-
távolabbról sincs fogalmuk; mások közülök vajmi sajátságos 
mértéket tartanak a bűnök meghatározásában, képzelt becsü-
letességüktől elvakittatva, egynémely nehéz bünt is csekélynek 
néznek, s azért gyakorta lelkisméretükkeli megfoghatatlan 
megelégedésben folytatják éltüket. Keveset törődnek szellemi, 
illetőleg az erényekbeni huladással, s lia a hatalom zavarta-
tásától nem tarthatnak, magasan hordják fejüket, kivált ha 
még pénzük is van, és nyilvános figyelem-, s tiszteletben ré-
szesülnek, valóban kétszeres kéreg takarja itt az elmét és a 
sziveket; náluk a bün, erény, végczél, büntetés és jutalom-
róli legszükségesebb ismereteket és fogalmakat is rendszerént 
nélkülözzük, s nem kis munka- s fáradságba keriilend, az ily 
szivek- és elmékről a gazt eltávolítani, hogy az igazság verő-
fényes tavaszi napja azokba behasson, őket megfontolókká, 
s az üdvösség után vágyakodókká tegye, s szendergésükből 
fölrázván megvilágosítsa, hogy az evésen, ivás-, mulatság- és 
házasságon kivül van még a világban az embernek más rendel-
tetése is. Ha még Isten szent kegyelme által méltók leendnek, 
hogy egy, vagy más részről szerencsétlenségérendi,ezleend 
gyakorta az egyedüli út, melyen fölébrednek, körültekintenek, 
s kezüket a kereszt után nyújtják. Azonban e közben a lelki-
pásztor sem mulasztand el semmi alkalmat, hegy szemeik kö-
telékét föloldozza, ismét és ismét visszatérend az emberi ren-
deltetés, a végczél, az üdv bizonytalansága, az örök kárhozat 
rémületes volta, az idő és élet használata, a búnös állapota, 
a megtérő örömei, a jámbor istenfélőket kisérő áldások, a hü 
szolga nyugalma, a csodálatos Oltári-szentség tápláló ereje 
és több ily tárgyak megvitatására, szóval ott maradand az 
ajtónál állva, zörget és ismét zörget, s elvégre is zörget, még 
föl nem nyittatik. Fog-e segíteni ? Az Istenre kell biz-
rmnk. (Vége köv.). 

EGYHiZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TARCZAL, jun. 5-én. Háromszáz hosszú év előtt, 

Öngyermekei által vágott mély sebe legjobb anyánknak az 
egyháznak, fájdalmas tárgyat nyújtott nekem tegnap az el-
mélkedésre. Lelkem előtt lebegett az annyi visszavonás, 
gyűlölet s testvéri vérkiontás gyászos emlékű okainak, a hit-
tijitóknak szerencsétlen névsora. A legrémesebb alakban lát-
tam lelkem szemeivel, a féket szakított indulatok szomorú mü-
vét, gyászos következményét, Németország 30 éves hadjárat-
ban vértől ázott téréit; láttam a körülmények zsarnokságát, 
az 1648-ik évet a benne történtekkel együtt. Láttam s cso-
dálkoztam , hogy az 1500 évig oly sokakat boldogított csal-

hatatlan tanát Krisztus szeplőtelen jegyesének az egyháznak, 
mint támadá meg vakmerően, néhány szerencsétlen áldozata 
az indulatnak és nagyra vágyás nak ! s mint rohant vesztére, 
az erkölcsélet fca lapjá t , az önmegtagadást magától ellökött 
u j tanitó után, a testi érzékiségnek szabadabb tért nyert em-
beriség egy része! — Azonban e szomorú képektől azonnal 
megmenekedém, mihelyest a nemzetek apostolának sz. Pál-
nak (— spectata humana imbecillitate, superbia, caecitate, 
invidia, et pertinacia) a korinthusbeliekhez irt ezen szavait 
elolvasám: „Nam oportet et haereses esse, ut et qui probati 
sunt, manifesti liant in vobis" (1. ad Cor. 11, 19.) Megnyu-
godtam tehát, s átadám magamat egészen az örömnek s val-
lásos lelkesültségnek ; mely vajha a Mindenható előtt kedves, 
a Megváltó diadalünnepéhez pedig, a magasztos Űrnapjához 
méltó lett volna! — A nap szentségét s nagy voltát már 9 
órakor sürü taraczk-durrogások liirdeték. Szép szokás ez , s 
leghelyesebb kifejezése s üdvözlése a Mindenható hatalmá-
nak. V^IO órakor énekes sz. misét mondott a ft. plebánus ur, 
mely után számos ajtatoskodóktól környezve, a szentély falai 
közül, taraczk- és harang-zugás és ajtatos énekek zengede-
zése között, városunk zöld lombokkal ékesitett utczáin , a 
szokásos 4, vallásos kegyelet-diszitette oltárkákra elvivé , a 
kenyér romlandó szine alá rejtődzött, változhatatlan termé-
szetű örök Istent. Oh mily szép szokás ez is ! az Istenség 
maga keresi, föl s alá az utczákon azokat, kik Őt sz templo-
mában fölkeresni nem akarják ! Az ajtatoskodó nép , ha a 
buzgóság nem védené, méltán lenne megrovandó, midőn 
alig vár ják , hogy az ég s föld Urával megáldattassanak, 
máris egymást gázolva rohannak , hogy az Ur jelenlétével 
megtisztelt asztalt ékitő virágokból, néhány szirmot becses 
emlékül kaphassanak. A szándék magában tagadhatatlan, 
hogy szép, miért is szeréntem, kár lenne a buzgóság e nemes 
tüzét, ha mindjárt nagyon is lobog, kioltani ; elég lesz azt 
csak üdvösen mérsékelni. — A harmadik oltárkánál, mely 
gyógyszertárunk mellett készíttetett, volt fölállítva s virág-
füzérekkel földiszesitve a szószék , melyről méltatlanságom-
nak jutott a szerencse, Megváltónknak valóságos és nem jel-
képes jelenlétét, az imádandó Oltári-szentségben bebizonyi-
tani, 1-ször a természet könyvéből, mely benne hasonlóképen 
sok megfoghatatlan titkok s csodák történvén, a szeretet 
legnagyobb csodáját kétségbe nem hozhatja, s benne szintén 
sok dolgok a természet működése által valóságukat, más dol-
gok valóságává változtatván á t , a természet mindenható 
Urának akaratára s szavára, a kenyér és bor valóságának, 
Krisztus megdicsőített élő sz. testévé és vérévé változásának 
lehetőségét nem tagadhatja. — 2-szor a kegyelem könyvéből 
vagyis a szent-irásból, mely az Isten szava, s mely e csodá-
latos átváltozást félreérthetetlenül állitja, erősiti s bizonyltja, 
a Szentlélek őrködése alatt álló, hit és erkölcs dolgában lii-
bázbatatlan anyaszentegyház kezdet óta mindég hi t te , hiszi 
s fogja hinni, és a kebelében élő szent-atyák, minden száza-
dokon át, vallották s tanították. A sz. beszédeknek bevégez-
tével, mig a negyedik oltárt boldogítottuk, kegyes Üdvözí-
tőnk fölséges jelenlétével, melytől a negyedik áldást nyervén 
szép rendben visszavonultunk, illatos füvekkel teritett s ma-
gasztosait ékesitett remek templomunkba, s fóllelkesült öröm 
áhi ta t ta l , elzengtük a „Téged Isten dicsérünk" magasztos 
hálaéneket; s ezzel teljes lelki megelégedéssel, a nagyszerű 



ünnepélyt befejeztük. Az idő kedvezett; szünetet tartott e 
nagy napon még a szél is, mely másszor, a roppant száraz-
ság növelésére, naponként dühöng nálunk. — Földből élő 
népünk a legnagyobb nyomorúságnak néz elébe. Vetéseit 
takarmányul kaszálja , legelői kopárok , kertjei kiégtek. Kö-
nyörgünk buzgón esőért, de fájdalom, eddig még nem hall-
gattatánk meg, bizonyosan méltatlanságunk sokkal nagyobb) 
mintsem hogy kiáltásunkat, minden jósága mellett is , a ke-
gyes és igazságos Is ten, rögtön meghallgathassa. Azért a 
kedves egyházi költőnek *J magasztos verseit mi is könyes 
szemekkel ismételjük : 

,,Az igaz hogy méltán büntetsz, 
Mert mindnyájan sértünk bántunk; 
De ha minket már el is vetsz 
S irgalmas nem lesz'sz irántunk, 
Szánd meg a kis csecsemőket. 
Kik, ha nem lesz kenyerünk, 
Sirva nézik a felhőket, 
Isten adj esőt nekünk." 

Szepessy Ede. 

HESSEN. (Folyt.) Tudnillik azt állitom, hogy önök ha-
tározata kiáltó megsértése a katholikusok lelkismeret-sza-
badságának. A kath. egyháznak tagjai lelkismeretiikben kö-
teleztetnek a keresztény erkölcstan követelményeit, s jo-
gosítva vannak tanácsait követni , mig az által egy harma-
diknak jogát nem sértik. Ezen elvet elismerik önök maguk 
is, midőn a 3 czikkben 29 szavazattal 13 ellen elhatározták : 
„Lelkismeret-szabadság és szabad vallásgyakorlat, valamint 
a vallásos hitnek közlése, a mennyiben mindez az államtör-
vényekkel vagy közerkölcsiséggel nem ellenkezik, vagy má-
soknak politikai, polgári vagy vallási jogait nem csonkítja, 
mint a benszülöttöknek , ugy mindazoknak is biztosittatik, 
kik csak ideiglenesen tartózkodnak a nagyherczegségben." A 
mit önök itt adnak, azt a 7-ik czikkben ismét elveszik. És 
valljon miért ? A szerzetes rendeknek alapelvei talán ellen-
keznek azon föltételekkel, melyekkel önök ezen czikket clau-
sulálták? Vagy az államtörvényekkel? Sziveskedjenek nekem 
ezek közül egyet megnevezni. Mert az, melyet önök még 
csak most akarnak gyártani, talán nem fog visszaható erővel 
fcirni? Nincs-e meg államunkban az egyesülési j o g ? Nem 
él-e a nemzeti egylet azon joggal, vagy a szabadkőmivesek ? 
Ha már egyszer önök önkényt akarnak gyakorolni, ne állja-
nak meg a középúton, hanem tiltsák el azon társulatokat is, 
melyek arra több okot szolgáltatnak, mint a szerzetes rendek, 
vagyis oly társulatok, melyek az Isten szakadatlan imádását, 
az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlatát , és a lélek belső 
megszenteléséről való gondoskodást tűzték ki czélul maguk-
nak. Valóban, ismételve mondom, a nemzeti egylet, melynek 
egyedüli czélja a fejedelmet fölségi öröklött jogainak egy 
részétől megfosztani, és a szabadkőmivesi rend , mely min-
den államnak lappangó mérge, a megtiltásra több okot szol-
gáltat . — Vagy talán a közerkölcsiséggel ellenkeznek a 
szerzetes rendek? Tudtomra, és minden valódi katholikusok 
sőt még az elfogulatlan protestánsok szerént is épen a köz-
erkölcsiség emelése az ő czéljuk. A közerkölcsiséget ők 
vagy hősies példájuk által emelik, mely szerént ők mindazt 

*) P á j e r Antal. 

nélkülözik, a mit a világ szeret, és mi oly sok kihágásra ad 
alkalmat ; vagy mindenki előtt nyilvános működésük által a 
betegágynál, az iskolákban, a gyóntató-székekben. Igaz ugyan, 
hogy önök egyik társa — ha nem csalódom, Dumont u r , — 
tanuul hivta föl a jelenlevő polgármester urakat a kapuczinu-
sok kártékony működésére, és a népmissiok káros eredmé-
nyeire nézve. Emlékezetre méltó dolog azonban, hogy a föl-
hivottak közül egyik sem kelt föl az ily tanúság letételére, 
legalább önök organuma a „Hessische Landeszeitung" erről 
semmit sem tud; alkalmasint azért nem keltek föl, mivel nem 
volt bizonyitékuk. Dumont ur, ön még bizonyosan nem vett 
részt oly népmissiokban, melyeket kapuczinusok vagy jezsui-
ták tar tot tak, ámbár igen üdvös lehetne önre nézve, külön-
ben ily gyanúsítást alig emelhetett volna ezen rendek ellen. 
Megmondjam önnek és társainak, kik önnel talán egy hely-
zetben vannak, mire irányulnak a népmissiok ? Igazi keresz-
tény életet akarnak ébreszteni a népben ; hallgatóikból jó 
gyermekeket, jó családatya- s anyákat, hü alattvalókat akar-
nak képezni, és mindezáltal a forradalmakat akarják eltávo-
lítani. És valljon minő eszközökkel élnek ezen czél elérésére ? 
A szent beszédek egy lánczolatával, melyben a népet rendel-
tetésére oktat ják; beszélnek a bűnről, mely által a legfőbb 
életczéltól eltérünk; a bünbánatról, mely által Istennel ki-
engesztelődünk ; az általános szintúgy mint az állapotbeli kö-
telmekről, melyeket a kath. kereszténynek teljesitenie kell ; 
a restitutioról és megkérlelésről ; azon utakról, melyeken Is-
tennel teljes egyesülésben maradhatunk ; továbbá hosszú fá-
rasztó gyóntatás tartozik a népmissiohoz, mely alkalommal 
minden egyes, a mint neki szükséges, oktattatik, és neki ta-
nács adatik. És mindezt azon szerzetes férfiak ingyen teszik, 
ők mitsem tudnak valami taxáról valamely jó tanács vagy 
értekezés miatt. Az egyetlen, mit kívánnak, egy kainrácska, 
melyben fáradalmaikat kipihenhessék, és igen szerény éle-
lem, mely éhüket lecsillapítsa. És mi a népmissiok eredmé-
nye ? Kérdezze csak meg társait, Dumont ur, a polgármester 
urakat, és ők megmondandják önnek, hogy a községek er-
kölcsi állapotja a népmissiok által hatalmas lendületet kap, 
hogy sok ellenségeskedés megsziintettetik, sok elidegenített 
jószág visszaadatik, sok perpatvar barátságosan elintéztette-
tik vagy megelőztettetik. Mit kiván, vagy mit kivánhat töb-
bet az ön előtt oly igen gyűlöletes népmissiótól? Bizonyára 
ha ön a nép javát óhajtja, ékesszólását nem a népmissiok el-
len, hanem azok védelmére forditandja. — Vagy a szerzetes 
rendek által talán mások politikai polgári vagy vallási jo-
gaikban rövidittetnek meg? Minthogy önök a nagyherczeg-
ségből ki akarják zárni a szerzetes rendeket, bizonyára va-
lami veszélyest találtak azoknak alapszabályaikban, vagy 
legalább aggasztó tapasztalatokat szereztek maguknak e te-
kintetben ? Am ezen esetben föl kellene hozni, a sérelem ve-
szélyében forgó ezen jogokat is. De ismét Dumont ur volt a 
szerencsés, a ki ily jogcsonkitásra bukkant. Mert hiszen ő 
fedezte föl, hogy a jezsuiták, mint a gymnasiumi congrega-
tio vezetői, a szülők jogait bitorolják. Erre nézve alapos czá-
folatot olvashatott volna ön a „Mainzer Journal" ban, mind-
azáltal egyszer majd visszatérek még e tárgyra, most csak az 
ott foglalt czáfolatnak resultátumát akarván használni, azt 
állitom, hogy a jezsuiták sem csorbitják senkinek is jogát. — 
Kimondom harmadszor : hogy önök a kérdésben forgó hatá-



382 o 

rozat által nagy igazságtalanságot követtek el a már álla-
munkban létező szerzetesrendek ellen. Mert férfiakat és nő-
ket büntettek meg, kikben semmi bünt sem találtak. Önök 
uraim arra vannak hivatva, hogy az ország lakosainak igaz-
ságtalanul megsértett jogait védjék az erőszakos megtáma-
dások ellen. E helyett azonban önmaguk követnek el erősza-
koskodást. Minő példát adnak ekkép a népnek, mely önöket 
képviselőül választotta? Ha ez a zöld ágon történik , mi fog 
történni a szárazzal? —Végre állitom negyedszer: Határoza-
tuk által kiáltó igazságtalanságot követtek el az ország sze-
gényei és betegjei ellen is , minthogy a halálos Ítéletet nem 
csak a contemplativ, hanem a keresztény szeretet müveit 
gyakorló szerzetesrendek fölött is kimondották. Ha valóban 
érző szívvel bírnának a szenvedő emberiség iránt, mint azt 
ajkaikon oly sokszor hordozzák , akkor hálát kellene adniok 
istennek, hogy hazánkban vannak irgalmas-nénikék, kik oly 
áldásosán működnek; hálát kellene adni a hatóságoknak, me-
lyek őket ide hívták; a jótevőknek, kik adományaik és ha-
gyományaik által működésűket lehetségessé tevék. Ehelyett 
azonban önök őket száműzik az országból. Bizonyára önök 
soha sem látogattak meg kórodát, melyekben ezen jótevő lé-
nyek ápolják a betegeket ; soha sem szemlélték közelről mű-
ködésűket, különben semmikép sem határozhatták volna el 
megszüntetésüket, különben bizonyára fölismerték volna a 
nagy különbséget, mely a földi jutalomért, és az Isten szere-
teteéçt való beteg-ápolás közt van. Mily áldástól fosztják 
meg önök a népet? azt már fönebb is érintettem a népmis-
siok eredményéről levén szó. Pllk. 

ROMA, maj. 5-én. Milánóból írják, hogy a kerületi fő-
nök erősen megtiltotta a plebánusoknak a népmissiókra oly 
papokat vagy szerzeteseket befogadni, kiknek kezében e sz. 
működésre nincs ministeri piacet. Parancsolja továbbá, hogy 
ha a plébánus missiot akar ta r tan i , három hónappal előbb 
jelentse be a kerületi főnökségnél, nevezze meg a személye-
ket, kik a szent beszédeket fogják ta r tan i , hány beszéd fog 
mondatni, melyik órában, mily tárgyról, mily hosszú lesz a 
beszéd, miről fog szólani a bevezetés és a befejezés stb. hogy 
mindezek királyi piacetet kaphassanak. — A püspököt és 
helyettest pedig avval bünteti, hogy a püspök által nevezett 
és fölruházott plebánusokat erőszakosan akadályozza a plé-
bániától, mivel a püspök sem akarja a király által kanonok-
nak kinevezett három hitszegő papot a káptalanba fölvenni. 
Tehát ha te vered, én is verem. Ki szenved ? A nép , ki nem 
bírhatja a plebánusát. — Victor koronájának istápolói való-
ban zavarodnak. Pisanelli majd dühösködik, majd ismét sze-
lidül. Kiadta a befogatási parancsokat, nyolcz nap múlva 
visszahúzta azokat. A kerületi főnökök , a hivatalnokok csi-
nálnak, a mi nekik tetszik. Kinek lelkismerete van, az a pa-
rancsok viszzahuzásához tar t ja magát, a garibaldianus pedig 
a befogatásokat viszi. Az ,Osservatore napolitano' írja : „Va-
lóban, a kik minket kormányoznak, javíthatatlanok az ő tör-
vénytelenségeikben. Pénteken éjjel Milone Jeromos és Bar-
letta Lajos papok lakását fölmotozták, mindent fölhánytak a 
csendőrök. Miér t? Nem tudni. Ezek a Monitore újságba Ír-
tak. Barletta Lajos a questurához vitetett. Ily házkutatás téte-
tett Littiéri papnál is. — Spoleto megyében három pap töm-
löczbe vettetett, mivel az érsek pásztori levelét a népnek a 
templomban fölolvasták, a melyen nem volt királyi ,piacet ' 

— Arnaldi, spoletói érsek, majusban fog a törvényszék 
előtt állni. Szűz Maria védi a bölcs, a tudós, a szent életű 
püspököt. — Az iskola-testvérek, kik Spoletóban éven-
ként 300 tanoncznak oktatást ingyen ad tak , házukból 
kiűzettek. — Pistojában az Annunziata-kolostor ministeri 
rendelet következtében katonai laktanyává változtatta-
tott. — A palmi-i alfőnök Calabriában kedvező alkal-
mat lelt nagy-pénteken és szombaton a plebánusok üldö-
zésére. Ez leselkedés volt, énekelik-e Victor nevét a nagy-
pénteken mondatni szokott imádságokban ? A plébánus okos 
volt, mivel a misét nem énekelte, hanem halkan olvasta. 
Nagy-szombaton az alfőnök több nemű katonaságot a szen-
télybe állított, s mivel Margiotta kanonok az Exultet-ben 
nem mondott semmi nevet, mise után börtönbe vitette. Mi-
dőn a plébánus a börtönbe vitetett, a nép a sbirrikre rohant 
,le a sbirrik-kel, halál a gyilkosokra' stb. kiáltások között a 
plebánust kiszabadította; a plebánusnak nagy fáradságba 
került, hogy egy-két csendőrt a nép dühétől megmentett. 
Midőn miden csendes lett, Margiotta maga ment az alfőnök-
hez. Az alfőnök most a plébánus ellen perkeresetet indított, 
mivel a népet föllázitotta, s a hatalom szolgáit bántalmazta, 
pedig ezen szolgák életüket egyedül a plebánusnak köszön-
hetik. — A ,Moviinento' újság gúnyolódik a cagliari-i tör-
vényszék ellen, hogy Augius orvost három hónapi börtönre 
s 500 lira birságra itélte, mivel egy orvosi értekezésben 
gúnyolódott Krisztus Urunk oldalsebéről ; ha ezen orvos Ga-
ribaldi lábsebéről mondta volna amaz istenkáromlási szava-
kat, a Movimento lett volna első, mely nem börtönt, de ha-
lált kiáltott volna Augius ellen. — Orlando Januar, nocerai 
káptalani helyettes befogatott, mivel Pisanelli körlevelének 
értelme szerént a királynak nevét az imádságokban elhall-
gatta — Palmában is több pap tömlöczbe vettetett ugyan-
ezen indokért. — Vetta, nardoi püspök is perkereset alá vé-
tetett, mivel ugyanazt tette. — Beruzzi szabadságot adott az 
istentelen Bianchi Giovininek, hogy az evangéliumokról 
irott itészeti észrevételeit kinyomassa, s árulja. A püspöknek 
nem szabad a hitet és erkölcsöt pásztori körlevelekben sza-
badon hirdetni, de a gonoszaknak szabad a hitetlenséget ter-
jeszteni. — Mult héten Nápolyhoz közeli helységekből hat 
plébánus börtönbe vitetett, kik közül három Capriban, há-
rom Puzzoliban, a vico-esquensi plébánus pedig Fratteban őri-
zet alatt tartatik. — Palermoban a paulai sz. Ferencz, és sz. 
Victor kolostor szerzeteseinek parancs adatott, hogy 24 óra 
alatt a kolostorból kiköltözködjenek. Mit akar a kormány csi-
nálni a kolostorból és a templomból, nem tudni. — Az ,Os-
servatore napoletano' újságban ezeket olvassuk : A „foggiai 
kerületnek egyik törvényszéki birája a zárda főnökéhez 
gyónni ment. Alig végzi el a gyónom-at, vádolja magát , mi-
szerént Piusnak levelet irt, hogy a szent-atyát kötelességére 
emlékeztesse, s mi üdvös az egyháznak, megtanítsa. A pap 
kötelességét teljesítette, intvén, hogy bánja meg e tettét. A 
gyónó nem akarta ; mire a gyóntató tudtára adta, hogy ugy 
látszik, mintha csak a gyóntató atya kinoztatására jött volna 
a gyónáshoz, s föloldozás nélkül, (mivel a gyónó is töredel-
messég nélkül volt), eleresztette. A bölcs biró, a helyett hogy 
gyalázatjáról hallgatott volna, a csendőrség elé idéz te t t ea 
gyóntató a tyát , innen a kere set-birósághoz , a mely a gyón-
tatót, több szemtelen kérdések után ezen szavakkal bocsá-
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to t ta el : „ön nem ismeri sa já t üzletét , zár ja be tehát bolt-
já t ." Más nap két katonatiszt jön a gyóntatóhoz, kérik, hall-
gatná ki őket , mivel gyónni akarnak. A gyóntató lest gya-
nítván, mentegetődzött , s másokhoz küldte. Erre a két tiszt 
szidalmakkal megtámadta a gyóntató a tyá t , távoztak. s a 
törvényszék elé idéztet ték, a büntető törvénykönyv 268-ik 
§ a értelmében. Ez az Urnák 1863-ik évében történik a kath. 
Italiában , hol az elv uralkodik : szabad egyház szabad ál-
lamban ! 

BERLIN, maj. 6-án. Midőn egy egyetemi tanár r end -
kivüli előadásokat szándékozik adni némely részletes tá rgy 
fölött, erre mindég különös indokokra van szüksége. Ily 
esetben a közönség rendesen érdekes tárgyat , égő világkér-
dést vár, mely az ő figyelmére érdemes legyen. A tanárnak 
ily alkalomkor egyedüli czélja népszerűséget szerezni, rend-
kivüli előadások segélyével a közfigyelmet magára vonni 
miután a rendes előadások neki hervadó babért se szültek. 
Az egyetemi tanárok közül soknak kedves tárgy a népszerű-
ség ; halál, ha nem ismertetik. A nem-ismerés homályában 
sinyleni egy egyetemi tanár sem akar Berlinben. Ime Hol-
tzendorf tanár előadásainak tárgyául választja ,az egyház és 
állam közötti viszonyokat különös tekintettel a pápai fejede-
lemségre.' Ki ne sietett volna ezen előadások gyönyöreiben 
részt venni? Tanulók, polgárok, kereskedők, hivatalnokok, 
képviselő honatyák, ministerek tódultak az egyetembe, ugy 
hogy a hallgató-terem azonnal szük lett, s e czélra a nagy 
aulát kellett igénybe venni, s ide is korán kellett jönni, hogy 
az ember helyet kaphasson, s midőn az előadásból kijöttünk, 
franczia, olasz, magyar, lengyel, muszka nyelvet hallottunk 
a kijövök ajkairól, kik észrevételeiket egymással cserélget-
ték. Sajnálatos, hogy Holtzendorf tanár, meglepetve a nagy 
hallgatóság által a helyett, hogy tárgyát tanári ügyességgel 
fe j teget te volna, inkább kicsinszerü történetkék után kapdo-
sott, melyeknek élességével, gunyorával a kebleket csiklan-
doztatta, s inkább mulattató semmint tudományos czélt ke-
resett. 0 itten a haladási párthoz tartozik, tehát a mostani 
kormány elvei ellen van ; nagy protestáns, sőt annyira pro-
testáns, hogy a vallás örökössége ellen is elég világosan pro-
testál, midőn a bölcsészet- és tudománynak oly rendeltetést 
ad, hogy ez a religiot fokonként az emberiség haladásával a 
társadalomból kiszoritsa ; azért némely pontok, melyeket 
négy előadásaiból ide jegyzek, annál nagyobb nyomatékot 
nyerhetnek. Ex ore inimici, ex invito pectore Veritas, jó 
fegyver egy más ember ellen. Holtzendorf szerént a kath. 
egyház a pogány világban semleges szerepet vitt az állam 
irányában. De daczára e külső semlegességének az államot 
és a társadalmat benső alapjaiban megtámadta. Ellentétbe 
tevén magát a pogány cultus- és pogány erkölcsökkel, sok 
félreértéseknek nyitott utat , s mivel az ő részén volt az er-
kölcsi erő, lehetetlen volt, hogy a megindított harczból győz-
tesen ne kerüljön ki. Ebben a kereszténység világhivatásá-
nak öntudatát napfényre hozta. (Welthistorischer Beruf, 
und dessen Bewusstsein ) — Ekkor az egyház bevitatta azt 
is, hogy bár mily állami alkotmányok mellett is megélhet. 
Dicsérettel hozta elő az egyháznak az egyetemes zsinatok 
és a pápák által kitünőleg mivelő, polgáriasitó működését, 
midőn a keleti társadalmi elvek ellenében a nőt az ő méltó-
ságába viszszahelyezte, mely méltóság a nyugat i miveltség-

nek egyik ismertető jele a keletinek ellenében. — A kath. 
egyház, úgymond, mindég küzdött a territorialismus ellen, 

-és soha nem engedte magát, miként a protestantismus, vala-
mely ország határaiba körvonaloztatni, s igy darabokra sza-
kittatni. I. Miklós pápa, minden dicséreten fölül levén, mégis 
ugyanazon elveket vallotta, melyeket a világ VII. Gergely 
rendeleteiben olvasott, vagyis ugyanazon követeléseket az 
államhatalom irányában. H a más pápák gyengédebben te t -
ték követeléseiket, ez a rájok nézve kedvezőtlenül fordult 
helyzeteknek tulajdonitható, de az elvekkel a pápaság soha 
sem hagyott föl. Engedtek a másodrendű kédésekben, a ki-
vitelekben, de az elvekben sohase. H a némely korszakokban 
ellenkező elveket látunk uralkodni, ne véljük, hogy ezekkel 
a pápák egyetértet tek ; ne vé l jük , hogy nem kárhoztatták, 
habár azon korszakokból nincsenek fönmaradt okmányaink, 
miután a tudatlanság oly nagy volt a 15-ik, sőt a 18-ik szá-
zadban is, hogy a Johanna papissáról szóló mese is hivőkre 
talált. — (A tanár urnák társai, és a .Siècle tudósai följe-
gyezhetik egy berlini tanárnak véleményét.) (Folyt , köv.) 

KONSTANTINÁPOLY, april 29-én. Midőn a sultán 
Egyiptomból viszszaérkezett, a tisztelgő hatóságok között a 
czászári lakban megjelent Spaccapietra kath. érsek is. Gróf 
Bentivoglio közremunkásával Fuad-basa minden szükségese-
ket megtett az érseknek elfogadására. Az érsek négyes fo-
gaton ment az udvarba, a fogadócsarnok előszobájában ma-
gát bejelentvén néhány perez múlva Abro-Effendi török kül-
ügyi titkár által bevezettetett , a ki a romai propagandának 
egykor tanítványa volt. Fuad-basa kezet nyújtot t az érsek-
nek , modván : „örülök ismeretségén," bevezette a sultánhoz. 
ki az érseket állva fogadta. Az érsek ezen rövid szavakkal 
üdvözölte a sultánt : „Fölség ! Örömmel ragadtam meg ezen 
alkalmat, melyet nekem fölséged viszszaérkezése a fővárosba 
nyújtott , hogy a katholikusok tiszteletének s hűségének adó-
j á t lábaihoz letehessem. Édes kötelesség ez egy katholikus 
érsekre hálát adni felségednek azon szabadságért, melyet a 
kath. religionak oly kegyesen nyújt ; fölséged legújabb fer-
mánja , mely a székesegyház épitését megengedi, uj bizonyí-
ték erre. — Fölség! A katholikusok, híven az ő őseik hagyo-
mányaihoz , nem fognak megszűnni imádkozni fölséged bol-
dog léteért, mely a miénktől elválaszthatatlan." — Fuad e 
szavakat török nyelven tolmácsolta, a mire a sultán kézin-
téssel megköszönte, s kijelentette, miszerént igen jól tudja, 
mennyit tesz a kath. papság az if júság nevelésére, s ezért kö-
szönetet mond az érseknek. Az érsek fölbátorodva ezen ke-
gyesség által, kérte a sultánt, kegyeskednék adománynyal 
fölsegíteni a székes-egyház épitését ; a mire a sultán F u a d 
által válaszola, hogy ő szereti a vallásos épületeket, s hogy 
kivánja látni a fővárosban lakó katholikusok létszámát. Ke-
zével iijra intett, s benső szobáiba vonult. 

IRODALOM. 
„JÉZUS SZENT SZIVÉNEK T I S Z T E L E T É R E szolgáló né-

hány rövid elmélkedés." Kalocsán, 1863. 12-ed r. 224 1. 
Ép azon n a p , melyen az egyház Jézus sz. szivének 

emlékét üli, forgatjuk a könyvecskét, mely 33 elmélkedést 
foglal magában, szintannyi kenetteljes forrást, melyből a J é -
zus szeretetétől gerjedező sziv e rő t , tápot nyerhet e szent 
érzelmének növelésére, emelésére. A hitélet lendületének je-
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léül szeretjük venni, hogy az áhitat-irodalom, mely jó ideig 
terményei közé csak az imakönyveket számithatá, elmélke-
dési, inkább asceticus munkálatokkal is kedveskedik, és igy 
alkalmat nyújt a belélet megkedveltetésére, némelyeknél 
már tán annak ébresztésére vagy épen üdvösebb rendezésére. 
E tekintetben egyenlő megelégedéssel, haszonnal forgatható 
„A Szentek Tudománya" és „A keresztény vezérczikkek" ép 
ugy mint a jelen elmélkedések, melyek egy concret tárgyra 
irányulnak ikertestvérükkel a „Negyven rövid elmélkedés 
Jézus szenvedéséről1' czimü müvecskével együtt. Ezen épü-
letes olvasmány könyvárusi uton nem kapható : mindkettőnek 
nagyérdemű terjesztője ft. K u b i n s z k y Mihály kalocsai 
kanonok ő nsga a könyvecskék mellé csatolt bővebb értesí-
tésben erre nézve ekkép nyilatkozik: Praesentis opusculiuni-
cus finis es t , ut Cordis Jesu cultus latius propagetur. Di-
gnetur hocce exemplar reverenter oblatum gratanter acce-
ptare, et prout in Domino judicare placuerit , ejus propaga-
tionem procurare. Via libraria liber hic non vendetur , unum 
exemplar quadraginta cruciferis venit (Alterius vero, quod 
nunc secunda vice procusum est, praeclari de passione Do-
mini opusculi pretium viginti cruciferos constituit.) Pro li-
belli huius protectione unice praesulum et quorumdam Ec-
clesiasticorum suffragia peto, cetera vero Cordis Jesu amori 
concredo." A mű tehát leginkább az egyházi hivatalok által 
kapható ; suífragiumunk pedig abban nyilvánul, hogy a mü-
vecskét rövid ismertetés által az illetők figyelmébe ajánljuk. 

Az „Előszóban a magyar kiadáshoz" mondatik : Jézus 
sz. szivének tiszteletére a világ legműveltebb tartományai-
ban oltárok emeltettek , társulatok keletkeztek ; jámbor fér-
fiak szövetkeztek, alapos könyvek Írattak, és az egyház ál-
tal ünnepélyek rendeltettek. Jelenleg dicsőségesen kor-
mányzó szent-atyánk IX. Pius , a Jézus sz. szive ünnepét, 
mely már régóta sok helyen megtartatott , az egész világra 
megengedő és elrendelő, hogy igy a hivek annál inkább buz-
dulnának azon édes Megváltó szeretetére, ki értünk utolsó 
csepp vérét föláldozá. Valóban Jézus sz. szive nagy szerete-
tének meggondolása legalkalmasabb arra , hogy szivünk Is-
ten iránt szeretetre és hálára buzduljon. Ezen szent czélja 
van a jelen könyvecskének. Hasznos tanulságokat fognak ab-
ból merithetni : a tanuló-if jak, kik lelkükben keresztény ér-
zelmeket kivánnak táplálni; a nevelő-intézetekben nagy 
gonddal ápolt hajadonok és i f jak , kik nemes keresz-
tény nevelést kapnak. Üdvös szolgálatot tehet mindazok-
nak , kik lelkükbe az üdvözitő Jézus iránt való keresz-
tény szeretetet ápolni óhajtják ! Ki levén ekkép tűzve 
a könyvecskének c z é l j a , az ajtatosság m ó d j á r a nézve az 
„Előjegyzetben" ez foglaltatik: „Az itt következő, Jézus sz. 
szivének tiszteletére vonatkozó ajtatossági gyakorlatok czél-
jokul egyszersmind ama 33 év tiszteletét is tűzték ki, melye-
ket isteni Megváltónk e földön élvén, egyedül az emberek 
üdvére s mennyei atyjának dicsőségére szentelt. Ezért van a 
napi gyakorlatok száma 33-ra téve. A mó d pedig, mely sxe-
rént a Jézus sz. szive iránt való ajtatosság e könyv nyomán 
tet t leg gyakorolható, e következő lehet : Mindenek előtt na-
ponként ajtatosan elmondandó az imádság, melyben magunkat 

Jézus sz. szivének fölajánljuk (XV. 1.) A fölajánlási imádság el-
mondása után következik azon tanulságok megfontolása, me-
lyek egyes elmélkedésül szolgálnak. Ezen elmélkedésekben 
való könnyebbség végett az elmélkedések egyes pontjai előre 
vannak bocsátva Az elmélkedéshez van csatolva először is vala-
mely rövid fohász, melyet hasznos napjában többször ismételni, 
ugyszinte másodszor: bizonyos, tárgyhoz mért erénygyakor-
lat. Az elmélkedés elvégzése után Jézus és Maria sz. Szivé-
nek háromszoros segélyhívása zárja be az ajtatosságot. 
(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 19-én. O es. kir. ap. Fölsége f. é. jun. 5-ről 

kelt legfelsőbb határozatával U z s a y Ágoston, premontrei 
rendű áldozárt s a szombathelyi gymnasium igazgatóját, hosz-
szu tanári érdemteljes működéséért, a koronás arany-érdem-
kereszttel legkegyelmesebben földisziteni méltóztatott. 

— R a n o l d e r János, veszprémi főpásztor ő exclja 
legutóbbi kőrútjában 9000-nél többet kent föl a hit bajno-
kaivá a bérmálás szentsége által A szegényeket mindenütt 
jótékonyságával örvendezteté meg; ebben és dicséretben ré-
szesültek azon szülők is, kik gyermekeiket szorgalmasan já-
ratták iskolába. 

— B o n n a z Sándor csanádi püspök ő mlga a nagy-
becskereki kath. uj plebánia-templom építésére 6000 o. é. 
frtot méltóztatott előlegezni és megigérni, hogy ezen segélyt 
f. é. nov. végéig 10,000 forintra egészíti ki. 

— Konarszki kapuczinus Varsóban a nagyherczeg be -
leegyezésével fölakasztatott. Felinszki kegyelemért esdeklett, 
desikernélkül, később tiltakozott káptalanjával együtt a papok 
fölakasztatása ellen, ezért Szentpétervárra idéztetett. A tit-
kos nemzeti kormány halállal fenyegeti a nagyherczeget a 
szerzetes fölakasztása miatt. Egyik oly jellemző tett m i n t a 
másik ! *) 

— Romában az urnapi körmenet a legnagyobb diszszel 
tar tatot t meg. Jelen volt a nápolyi királyné is, szokás szerént 
fekete csipkefátyollal diszitve, magatartása igen komoly és 
ahitatteljes volt. O szentsége a legjobb egészségnek örvend,, 
és csengő hangon éneklé az áldás szavait. 

— Sok lengyel pap befogattatván, több templomot is 
be kelle zárni. A szakadár propaganda ezt saját czéljára hasz-
nálja föl, és a kath. népet a schismaticus isteni tisztelet elfo-
gadására csalogatja. 

— Pápa ő szentsége a tridenti ünnepélyre követjeül a 
bécsi bibornok-pronuntius ő emtját jelölte ki. 

— Wiesbadenban a polgári házasság iránti törvényja-
vaslat az alsó ház által elfogadtatott. Jost kanonok erélyesen 
fölszólalt, de leszavaztatott. 

— A cremonai püspök, ki eddig az alkotmányi ünne-
pet mindég megtartotta, most kapván a Congregatio rituum-
nak letiltó parancsát azt Turinba küldötte hozzá csatolván 
egyszersmind lemondását is. 

— Az elhunyt Barberini bibornok helyébe brevék tit-
kárává Clarelli bibornok neveztetett ki. 

— Ő szentsége még mint Mastai gróf Sinigagliában, 
szülővárosában, a serviták részére templomot és kolostort 
emeltetett mintegy 300,000 scudi költséggel. A szerzetesek 
parancsot kaptak a piemonti kormánytól, hogy hagyják el zár-
dájukat. Az alapítványi levélben eléggé van minden stipu-
lalva; ámde mit ér most Piemontban minden kikötés és 
biztosíték ! ? 

") A Lloyd mondja : hogy a vallásos fanatismus, mivel a sze-
rencsétlen szerzetes atyáról az egyházi rendek, symbolice nem vétettek 
le a kivégeztetés előtt, a nép dühét a legmagasbra fokozta. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten, 1863. 
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Lelkipásztorkodási-tárgyalások. 
(Vége.) 

3.) Az ily bűnbánók legveszedelmesebb neme 
végre azok, kik pusztán az egyházi parancsra nézve, 
végzik el húsvéti gyónásukat, s azt majdnem az utolsó 
perczig elhalasztják. Van gyermek és nö, van vagyon 
és pénz, tekintet- és tiszteletben állnak, szóvivő a fa-
luban, vagy épen a tanácsban ül, még is csak rút do-
log volna, ha az elhanyagolt húsvéti gyónás miatt 
megrovás érné, azért tehát, s csakis azért meg kell 
gyónni. Szeretik ők a katholika egyházat, csak sem-
mit ne kérjen, ne kívánjon tőlük, de kivált a gyónást 
ne sürgesse. Valóban sok csodálatos emberek vannak; 
ismertem egy úgynevezett mivelt uri embert, ki a 
másféltized előtti mozgalmak alatt magasan lobogtatá 
a katholicismus zászlóját, szóval és tettel is buzgott 
az egyház mellett, de eljött a húsvét, s gyónni épen 
nem ment. Ily emberekben bizony egy ize sincs az 
egyházi engedelmességnek, önelégültségükben sze-
mélyes lealacsonyitásnak tekintenék, ha gyóntatójuk 
lábaihoz megaláznák magukat. De ime ! — mégisjön-
nek. Hogy egészen el ne taszítsa, mily gyengéden, 
mily figyelmesen kell bánni velük a lelkiatyának. 
Kezdetben a gyónásnaklelkiértekezletek alakját kell 
adni, többször örömét fejezendi ki, hogy velük ma-
gasztosabb tárgyakról, lassacskán, természetesen ész-
revétlenül eddigi éltük zsinórmértékéül a tiz paran-
csolatokat állitandja föl, s itt ott, hol hiba nem kö-
vettetik el, megelégedését nyilvánitandja, s jövőre 
nézve biztatásaival sem késendik, elmondhatja fájdal-
mát is a fölött, ha talán e gyónás utolsó lenne, kie-
melvén a jó hatást is, melyet e példa a híveknél elő-
idézend, s több ilyen lelkiatyai jó fogásokat. Meg-
vallom én ezek puszta átgondolásánál is akaratlanul 
is megdöbbenek, pedig a lelkipásztori okosság kí-
vánja, hogy ily bűnbánókat e végragaszkodásukban 

megtartsuk, és megerősítsük. — Talán nézeteimben 
nagyon is engedékeny valék; — de elvem a szelíd-
ség ; — a gyakorlat által megszilárdult nézetek ezek. 
Tudom jól, hogy a lelkiatyák, kiknek nem újság e 
munka, valódi martiromságot szenvednek, de sóhajaik, 
félelmeik, szorongásaik s imádságaik föl lesznek je-
gyezve az égben. — Mi azomban kezdete és vége 
mindennek, a mit lelkipásztor az emberek ez osztálya 
érdekében tenni fog, az, az érettüki áhítatos imádság. 
Igen, foglaljuk be e hanyagokat naponként szent mise 
áldozatainkba, mondjunk el érettük néha néha egy 
ajtatos Miatyánk-ot, ajánljuk őket jámboran imádkozva 
az Udvözlégyet a szent Szűznek, a bűnösök menedé-
kének anyai szószólásába, s ha meglátogatjuk az imá-
dandó Oltári-szentséget, helyezzük őket haladéktala-
nul Jézus szent sebeibe, s a társulatok szent imádsá-
gaiban se feledkezzünk meg róluk, hiszen Istennél 
semmi sincs lehetetlen, s reánk nézve a legboldogi-
tóbb érzés leend, hogy ha, bár tizenegy órakor is, de 
megjelennek az Úr szőllőjében. 

Másik neme a hiveknek, kik a lelkipásztornak 
keserűségre keserűséget hoznak azok, kik az egyház-
nak, a töredelem- és Oltári-szentséghezi járulás körüli 
parancsát épen nem teljesitik; s ha, mint keserűen ta-
pasztalául, a községben nők is vannak, még pedig fia-
tal éveikben, kik e nemitekhez tartoznak, ott már va-
lóban dus aratása lesz a gonosznak. De mit tegyünk 
hát az ily fajta emberekkel? Magában értetik hogy 
itt arról, minek a legvégső szükségben kell bekövet-
kezni, a főpásztornáli bejelentésről van szó ; hanem é-
pen arról, mit tegyünk, hogy e bejelentés be ne kö-
következzék? s ezt annyival inkább, minthogy min-
den egyházfő elhatározott akarata, hogy a keresztény 
papi szelídség és szeretet folytán, előbb mindent meg-
kísértsünk, hogysem az ellenszegülők bejelentése, s 
ennek folytán a főpásztori büntetés bekövetkezzék. 
Mielőtt a föltett kérdésre felelnénk, vizsgáljuk köze-
lebbről az ellenszegülőket : 

I . Szenvedélyes korhely áll előttünk, ki korhely-
ségét oly jelességig vivé, hogy polgári avagy mester-
ségét illető dolgokról sem lehet addig vele „értei 
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seu" beszélni, migbaro miságának első fokozatán nincs, 
mi rendesen kora reggel megtörténik. „Ha gyónni 
akarnék, igy szólt hozzám egy ily boldogtalan, csak 
akkor tudnám azt végezni, ha már kissé mámoros va-
gyok ; részeges állapotomban pedig el nem fogadnak, 
tehát nem is megyek gyónásra, de hiszen minek is 
menjek?" Nekem magamnak is volt egy ilyennel 
ügyem ; mint többnyire a korhelyek, ez is igen lágy 
SZÍVŰ, engedékeny volt, szelid és durva intést, s dor-
gálást elfogadott, javulást igért, de mind hasztalan. 
Alighogy elment, bánatát újólag borba ölte ; ilyenek-
nél mint a szomorú tapasztalás bizonyitja, majd min-
den lelki-tanitás hasztalan addig, mig kény szerböjtre 
nem szoríttatnak, vagyis mig részeges életmódúktól 
erőszakkal el nem vonatnak ; hogy ily hatalom, csak 
a világi hatóság kezében van, magától értetik, s en-
nek kell, kimondván reá a gonosz prédálás, s aljasság 
bűnét, akadályozni őt förtelmes élete folytatásában, 
egyalkalmilag kijelentvén, hogy ki undoksága foly-
tatására eszközül szolgál, ki neki italt ád stb. maga 
is szigorú büntetés alá vonatik. Kötelessége a lelki-
pásztornak, kérelem utján is, minden befolyását oda 
használni, hogy ily korhelytől a bűnrei minden alka-
lom elzárassék, s csak talán akkor fog neki lassacs-
kán sikerülni, hogy azzal józanul, okosan beszélhet s 
alapul szolgáland a tilalom, hogy őt önmagának visz-
szaadja, s az üdvösségnek visszanyerje. — Mig el-
lenben ha ily ember háboritlanul megmaradhat a 
bűnre vezető alkalmak birtokában, azt bizony sem a 
gyónás elhanyagolása miatti nyilvános megrovás, *) 
sem maga a kirekesztés sem fogja nagyon bántani, 
miután a folytonosan elkövetett bűn, helyzetének fől-
gondolására sem képesiti ; nem annyival inkább, mint-
hogy folytonos, nem csak testi, de lelki mámorában 
is, a helyzetnek tiszta fölismerése reá nézve majdnem 
tökéletesen lehetetlenné válik. 

Igaz, hogy a keresztény községnek kötelessége 
volna, ily önmagáról megfelejtkezett mételyes juh 
iránt , erkölcsi neheztelését azáltal is nyilvánítani, 
hogy tőle a kenyér-kereset minden ágait, milyen a nap-
szám, vagy mesterembernél a munka, elzárja, mig be-

Igen üdvös intézkedésnek látom azon sok helyütt 
meglévő szokást, hogy a húsvéti gyónás bevégeztével, az 
összeirás tartatik évenként, s ekkor beszedetvén a kiosztott 
gyónó-czédulák, bejegyeztetnek kik gyóntak, kik nem ; azu-
tán a gyónókötelesek száma tudva lévén az összeirást követő 
legközelebbi vasárnapon a gyónást elvégzettek száma a nép-
pel tudatik, s azok, kik kötelességüket nem teljesiték, vagy 
általában, Vagy a szükség ugy kivánván, névszerént is meg-
rovatnak. 

csületes élet- s rendes viseletre nem szokik, e rend-
szabály bizonyosan eszére hozná a bűnöst|; hanem az 
a szerencsétlenség, hogy a keresztény községekben 
sincs már keresztény erély; az a szerencsétlenség, hogy 
az iszákosság sok helyütt, nem csak a férfiak, hanem 
asszonyok között is, mindennapivá vált, hozzá az egy-
más iránti közömbösség s érdektelenség, a hasztalan 
pletykákat kivéve, oly általánossá lett, hogy ha az 
ily boldogtalan szorgalmasan dolgozik, s kézi mun-
káját elvégzi, avval mit sem gondolnak, s őt egészen 
a plébánosra bizzák, mint kinek az erkölcsösség kö-
réhez tartozik, legfólebb is maguk között suttognak, 
s gúnyolják a boldogtalant. S ha még ily korhelynek 
vagyona is van, akkor nem mer a szegény pap hozzá 
nyúlni, habár az órát is ki lehetne számolni, melyben 
a községnek terhére leend. 

2. Ily gyónástól irtodzó egyéniségeket találunk, 
fájdalom még pedig igen nagy számmal, az úgyneve-
zett mivelt osztály minden rétegeiben, kik negélye-
zett mivel tségüktől elragadtatva, nem akarják elhinni, 
hogy lehet mivelt ember valaki, s teljesitheti vallási 
kötelmeit; dicsekesznek, hogy iskolai pályájuk, vagy 
házasságuk óta nem részesültek a töredelem szentsé-
gében; — mi fájdalommal hallgatjuk őket, s imád-
kozunk kijózanodásukért irgalmas Istenünkhez, de 
fokozva van a fájdalom, midőn tapasztaljuk hogy nem 
csak a magasabb regiokban, hanem a boldog közép-
osztályból is találkoznak, kivált azok, kiknek hivatá-
sukkal járt, hogy sokat utazzanak. — Egypár évvel 
ezelőtt történt, hogy egy szegény, de vallásos, becsü-
letes szabó-legény vándorlásra ment, s hosszabb ideig 
Sweiczban is tartózkodván, de meg egynémely, Istent 
káromló iratokat, nevezetesen a hitehagyott Amann, 
később nekem be is mutatott irását olvasván, midőn 
haza tért annyira megfelejtkezve volt minden szent-
ről, hogy én alig ismerék reá, s keserűen tapaszta-
lám, hogy a mint becsületes i f jú könyek között el-
váló hivem, sok utazása után midőn visszatért szülő-
földére, alig hozott egyebet, mint a világ hiúságaihoz 
idomított külsőt, hitnélküli szivet, ellenmondásban 
és sületlen okoskodásokban kifogyhatatlan nyelvet, 
melylyel, mint állitá oly „hasztalanságok" fölött mint 
a szentségekbeni részesülés, csakúgy könnyedén túl 
teszi magát. — Igaz, hogy midőn az élet nehézségei 
beköszöntek, általlátta, hogy képzelt kincseiből csak 
salak maradt, de csakis Isten kegyelme volt, hogy el 
nem veszett. 

Ha nem tartom is eszélyesnek, ily az egyház, 
annak tekintélye, s rendeletei ellen harsogok egész-
beni lenézését, úgy ellenben hibának tartom, túlbe-
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csülni azokat. Én azt hiszem: hadd fújjanak, hadd mo-
rogjanak egy darabig, mig a beszivott aljas tanok, 
mig a negélyezett miveltség ferdeségei ki nem 
tűnnek, s ő maga is pirulva ismeri meg azokat, de 
azért szem elől soha ne téveszszük, s mennyire lehet 
igyekezzünk őket elkülöníteni. — Hivatalos, vagy 
magán találkozásnál egészen elfogulatlanok legyünk, 
s ha alkalmilag, mint szokták, a szabadszellemüségről 
beszélhetni van alkalom, minden kikelésektől óva-
kodjunk, sőt inkább ugy vegyük a dolgot, mint cse-
kélységet, s mutassuk, hogy nem hiszszük, de nem is 
hihetjük, hogy az, ki előbb oly tisztán vallásos meg-
győződésben élt, ily nézeteknek komolyan hódoljon, 
s ha még is ugy lenne, emeljük ki , mily könnyű 
dolog ily ferdeségekhez jutni, tüntessük elé, hogy a 
bűn érzete ragadá ilyenekre, s hiszszük az illető nem 
sokára, de talán már most is más nézetben van stb. 
Ha alkalmunk van ily egyén iránt valamely szolgá-
latot, vagy jótéteményt teljesithetni, bár mibe kerül-
jön is ezen önlegyőzés, tegyük azt, mert az ily erős 
lelkeknél is a mindennapi kenyér a fődolog, s mert 
az élet gondjai sokkal mélyebben gyökeredznek szi-
vükben, mintáz uj evangyéliom; bizonyára a tanúsí-
tott jótétemény is mélyebben fog szivükre hatni, mint 
visszásságuk, s ferdeségük fölötti bár mily tanítás, 
melyeket rendesen maguk is nem sokára megunnak, 
általlátván, hegy bizony nehezebb, mint álmodák, u j 
egyház alapitása, s követőik csak a korhely országból 
leendnek, kikkel ha társolkodnak, a kívánt, ohajtott 
sikert nem igen biztosítják mesterségüknek. — Ehhez 
járul, hogy a honi erkölcsök és szokások, a távolból, 
a vidékről hozott különczségeket lassan lassan lefa-
ragják, mint megtörtént, hogy egynémely egészen uj 
divat szerént öltözködve jött a szerény faluba, telve 
újítási eszmékkel a régi modorban öltözködött pa-
rasztok között, de alig telik el egy pár év, s a sokat 
utazott ismét az édes szülőföldnek szokásai- és divat-
jával lett hű fia. — És ha sikerült az ily erős lelket 
az egyház parancsai szelid igája alá hajtani, eléged-
jünk meg az első vivmánynyal, s kezdetben csakis a 
legszükségesebbekre szorítkozzunk, s atyai vonzalmun-
kat, szeretetünket és gondoskodásunkat folyvást érez-
tessük velük. 

3. Ha azonban a „szabad szellem" meghajolni 
nem akar, ha minden tanitás és szívélyes bánásmód 
sikertelen, ha a helyett hogy simulna, daczos konok-
sággal ellenszegül, a helyett hogy megszüntetné a 
botrányt, terjeszti azt, akkor semmi egyéb nem ma-
rad hátra, mint a kanonszerü bejelentés. —- De még 
e szomorú esetben is, mely napjainkban oly ritkán 

fordul elő, habár oly sokszor szükség volna e szigorú 
bár de köteles eljárásra, megmarad az ily ellensze-
gülő ellen, a lelkipásztor szerető szive, s legalább az 
érette mondott imák jótéteményében s áldásaiban ré-
szelteti. — S ha ily ellenszegülő ellen csakugyan ki 
kell hirdetni a lelkipásztornak az egyházi hatóság 
ítéletét, mielőtt ezt tenné, menjen, siessen fölkeresni 
az eltévelyedett juhot, adja elébe fájdalmas szívvel 
annak szomorú következményeit, kérje, kényszerítse, 
hogy jobb útra térjen ; hozza emlékébe boldog gyer-
mek-éveit, azon magasztos pillanatot, midőn a drága-
látos angyali kenyérben először részesült, talán már 
elhalt szüleit, tüntesse föl előtte halálos óráját, beszél-
jen Isten végtelen irgalmáról teremtése- és megváltá-
sában , a menyország megtérése fölötti öröméről, 
mondja el lelkipásztora hozzá tartozandóinak, nője, 
gyermekei sőt az egész közönség megörvendezteté-
sét, szóval használjon föl mindent a megtérés eszköz-
lésére, s meglehet, hogy a szív jégkérge engedni fog, 
a tévelygő visszatér az igazsághoz, s az ítélet hir-
detlen marad. 

De valamint Isten, nem csak véghetetlen irgal-
mas, hanem végtelenül igazságos is, épen annak e föl-
dön helytartója, az anyaszentegyház is irgalmas és 
igazságos. És igazsága áll elő, ha irgalma szentségte-
len lábakkal tapodtatik. Az egyház nem csak megbo-
csájtani, de büntetni is tud. És szolgája a lelkipásztor 
kihirdeti sújtó Ítéleteit, melyek Isten- és az egyház-
nak ellenszegülőt a hivők közösségéből kizárják. Ne-
héz, terhes ut a buzgó lelkipásztorra, ha ily sújtó íté-
lettel kezében lép a szószékre. De méltósággal, habár 
vérző szívvel is teljesiti kötelességét, s a boldogtalan 
ellenszegülőt a hivők jámbor imáiba ajánlja. T. 

Körlevél. 
Emiitők azon főpásztori iratot, melyet a v e s z p r é m i 

püspök ő exclja intézett megyei papságához és hiveihez a 
legfölségesebb Oltári-szentség folytonos imádására és a sze-
gény templomok fölsegélésére Veszprémben alakult anya-
társulatnak ügyében. Minekutána mesteri vonásokkal ecse-
telte ő exclja az egyház küzdelmeit a pogányság, eretnek-
ség , mahomedanismus, protestantismus hadai és tanai el-
len, gyönyörű szavait ekkép folytatja : „E küzdelmeket el 
kellett sorolnom, emlékezetbe hoznom azért, hogy látván az 
anyaszentegyház diadalmait, annál sikeresebben buzdíthas-
salak benneteket Krisztusban kedves fiaim és leányaim ! a 
jelenkor harczára, melyet az anyaszentegyház legujabbkori 
ellensége, a hitetlenség ellen visel, mely napjainkban, mint 
a járványos nyavala, családról családra, országról országra 
jár s hosszú erőködéseinek eredményeül Krisztus oltárainak 
romjain az emberi ész és testiség bálványait akarja fölállí-
tani; mi végett harczba vitt minden tudományt, harczba 
vitte a guny , rágalom s történethamisitás minden ne-
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mét. Ne adja I s ten , de félek, tán be is köszöntött már, 
vagy beköszönt ezentúl csöndes falvaitokba is a jöven-
dők e réme, a korszellem szülött je, — megáll kapui-
tok előtt s követeli áldozatait. Vigyázzatok, bogy rá ismer-
jetek, mert alakja keresztény, csak lelke pogány. Vigyázza-
tok, ba a bit legmagasb fokán álltok is, mert, mennél maga-
sabban áll valaki, ha elbukik, annál mélyebbre bukik. Az 
angyalok a mennyország magasságában voltak és a véghetet-
len mélységek örök életű kinjainak tüzébe estek. A mult s 
jelen század eltévedt bölcsészei magasan állottak, a krisztusi 
tan egetverő magasságában, de mert ellökték lábok alól, a 
hitetlenség mélységébe estek, hol összeomlott leikökben az 
Isten temploma. Hozzá fogtak ugyan az épitéshez, de az 
alapkövet sem tudták letenni, mert az első legnagyobb kér-
dést : mi az ember ? nem tudták megoldani. Es mit tettek az 
Istennel ? száműzni akarák őt, mint a pártos angyalok. Azt 
mondták, nincs Isten, vagy megforditva minden tárgy Isten, 
vagy egészen elvont — a tétlenség fogalmává tették őt, és 
mondtak és tettek még számtalan más bolondságot, mert, 
mivel fölkeltek a teremtő ellen, abban verte meg őket — el-
vette eszöket ; pedig mindamellett akaratuk ellenére is meg-
mutatták, hogy az ember észszel biró lelkes lény, mert ők 
maguk is gondolkoztak ; bebizonyították, hogy van Isten, 
mert a szív titokszerü vágyai, sejtelmei után keresték őt. 
Vigyázzatok, őrködjetek hitetek fölött, láthatjátok már ma-
gában is mily irtózatos a hitetlenség s hányszorta irtózato-
sabb következményeiben ! szülőanyja ez a kétségbeesésnek, 
megtébolyodásnak, öngyilkolásnak; mert a hitetlen nem birja 
ön- és Isten fogalmát, nem tudja rendeltetését ; az élet nem 
elégiti ki őt, a haláltól borzalommal, irtózattal fordul el ; 
erény és bün, mennyország és pokol zűrré olvadnak beborult 
lelkének világtalan szemei előtt ; földúlja eszét, szivét, és 
nem talál nyugalmat, örökös harcz van keblében ; az élet 
tiszta örömei elriadnak tőle ; a halhatatlanság vigasztaló 
angyala nem jelen meg beteg ágyánál; lelkiismeretének fu-
lánkja, ez a halhatatlan féreg, emészti lelkét s már e földön 
elkárhozik. Vigyázzatok, mert a hitetlenség a polgári rend 
és jólét meggyilkolója ; a hitetlen előtt semmi sem szent, 
mert a legszentebbet, az Istent is elvetette ; a hitetlen azo-
kat. kik fölötte vannak, nem türi, kik alatta vannak, rabszol-
gáknak nézi; családot tönkre tenni : mulatság neki; az ár-
tatlanság virágát erőszakkal letépni : örömének telje ; testvér, 
barát, apa, anya, gyermek, család, nép, nemzet, haza csak 
eszközök kezében gonosz terveinek kivitelére, különben 
nincs ezek számára csak egy igaz szívverése is. 

Az anyaszentegyház, mely az ó világ pogányságát le-
győzte, a romai birodalmat átalakította, a vad vándorló nem-
zetekből hadseregeket nevel magának, az izlamáradatot 
visszaszorította, a protestantismussal elszakadt népei helyébe 
hitterjesztés által ujakat állított s minden küzdelmében Is-
ten segedelme mellett legczélszerübb eszközökkel élt a győ-
zelem kivivására : legujabbkori ellensége, a hitetlenség ellen 
is küzdtérre lépett. A sikerről nem kételkedhetünk, mert 
még eddig az idők minden harczában győzelemkoszorusan 
hagyta el a tért s a diadal biztosítására most is minden ere-
jét mozgásba hozza s a hatalmában álló eszközöket fölhasz-
nálja. De szükség, hogy az egyház e küzdelmeiben minden 
katholikus megtegye a maga kötelességét, sőt ezen fölül 

meghozza szive áldozatát. A ki mást nem tehet, hozza az ol-
tárra imádságát. Ily áldozatadásra hívlak föl jelenleg benne-
teket Krisztusban kedves fiaim és leányaim! midőn ajánlom, 
hogy Krisztus Jézusnak, a mi isteni Üdvözítőnknek dicső-
ségére, kit a hitetlenség, ez újkori ellenség fiai oly sokszor 
bántalmaznak, de ki azért az Atyaisten jobbján ott ül a fel-
hők fölött s az egyház — az emberiség törtétetének szálait 
kezében tart ja és jelen küzdelmeit is a Szentlélek erejével 
vezérli, alakítsuk meg egyházmegyémben az Oltáregyletet, 
mely a legfölségesebb Oltáriszentség folytonos imádására s 
a szegényebb szentegyházak fölszerelésére már több nagyobb 
városban világszerte megalakult, föladatául tűzvén ki a leg-
fölségpsebb Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus Jézusnak 
megismerését, szeretését és imádását mindinkább éleszteni, 
gyarapítani, és ezen őszinte, élő szeretet által kipótolni a 
bántalmakat, melyekkel ezen legfölségesebb Szentségben il-
lettetik ; a szegény szentegyházakat pedig, melyekben az is-
teniszolgálat méltó ünnepléséhez szükségelt tárgyak hiányoz-
nak, tehetségéhez képest fölszerelni, hogy tisztaságuk s di-
szök által az imádandó legméltóságosabb titoknak illőbb haj-
lékai legyenek. 

Ajánlom, különösen azért ez egyletet, mert, mennél 
nagyobb a hitetlenség, mely hitéletünkre zsibbasztólag hat, 
annál nagyobb hitet kell ellenébe állítanunk s e nagy hit az 
anyaszentegyházban a legfölségesebb Oltáriszentség felől 
való hit, mely szerént hiszszük, hogy a legméltóságosabb Ol-
táriszentségben Krisztus Jézusnak igazi teste és vére a ke-
nyér és bor színe alatt valóságosan jelen van a mi lelkünk 
táplálására ; hiszszük, hogy akár a kenyérnek, akár a bornak 
színe alatt magát Krisztus Jézust egészen, testével, vérével, 
lelkével, istenségével együtt veszszük magunkhoz; hiszszük, 
hogy a kenyérnek és bornak színe, alakja, ize megmarad 
ugyan a megszentelés után is, de lényege, valósága Krisztus 
Jézus testévé és vérévé változik; hiszszük mindezt, ha bár 
izünk csak kenyeret és bort ízlel is, mert inkább hiszünk az 
Isten szavának, mint csalatkozó érzékeinknek, ezek csalhat-
nak, de Isten nem csalhat ; hiszszük Krisztus Jézusnak je-
lenlétét az Oltáriszentségben, mert a mindenható, örökké-
való Isten mondta : ez az én testem, ez az én vérem ; s ha ő 
mondta, ki meri mondani, hogy az nem az ő teste, nem az ő 
vére ; ki meri mondani, hogy ez csak árnyéka, emlékezete 
testének, vérének? — hiszünk az Oltáriszentségben, mert 
Krisztus Jézus, az Isten-ember, ama halhatatlan Isten szerzé, 
ki a világot egy gondolatával semmiből teremté, ki, a sár-
ból alkotott emberbe halhatatlan lelket lehelt, ki a vörösten-
ger habjain keresztül száraz lábbal vezette a népet, ki a 
sziklákat folyóvizekké tette, ki mannát adott a pusztai ván-
doroknak, ki az ó szövetségben emberemlékezetet meghaladó 
kor óta népeket küldött maga előtt előhadul, kit ősatyák, 
szentek, látnokok, az egész zsidónép, az egész emberiség 
lángoló vágygyal vártak, kiben négyezer év reménye telje-
sült, ki, mielőtt emberi szemmel láthatólag élt volna, év-ez-
redeken át imádtatott az egész emberiségtől mint eljö-
vendő , ki birta az emberiség múltját, birja jövőjét, birja 
az örökkévalóságot, ki jóllehet ege t , földet eltölt vég-
hetetlenségével, mégis a boldogságos Szűz véréből a Szent-
lélek által emberi testet vett magára, ki a vizet borrá vál-
toztatta, a szeleknek parancsolt, a betegeket szavával meg-
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gyógyította, halottakat támasztott föl s maga halottaiból 
föltámadott. 

Ezen Istenembernek az Oltáriszentségben imádására s 
szentegyházainak illőbb fölszerelésére hivlak föl benneteket 
Krisztusban kedves fiaim és leányaim ! a Krisztus ellen in-
tézett bántalmak s ama lélekrázó hitetlenség ellenében, me-
lyet elétek rajzoltam s melynek daczára Krisztus Jézusban 
milliók hisznek, vele éreznek, vele gondolkodnak, s a népek, 
nemzetek, országok, birodalmak, az együgyűek s a legma-
gasb, leglángolóbb eszű férfiak keresztje alá borulnak, a hó-
dítók leeresztik zászlóikat előtte, a bölcsek bámulva, meg-
semmisülve néznek föl isteni magasságába, mert a hatalma-
kat földre tiporta, a tudományt meszégyenitette. Daczára a 
hitetlenségnek, Krisztus Jézus oltáraihoz millió millió imádó 
jő el naponként, porba borulnak trónja lábánál s kimondha-
tatlan égő szerelemmel csókolják meg szentélye porait. Da-
czára a hitetlenségnek, Krisztus Jézus nyomait az emberi-
ség nagyobb része követi, im ádja őt, oly nagyszerű imádás-
sal, mely folyton tart s melyhez hasonló a teremtéstől idáig 
nincsen a földön Daczára a hitetlenségnek, mely vakmerő ke-
zekkel próbálkozott letaszítani őt oltárairól, elérhetetlen is-
teni fönnségben áll a világ fölött, mely kimerült dicsőségé-
gének hirdetésében. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö c s . k. ap. Fölsége jun. 5-ről kelt legfelsőbb határozatával a 

szepesi székes kaptalanbani fokozatos előléptetést és pedig K é z-
m a r s z k y Komán kanonok és főesperesnek az őrkanonokságra, M a -
c h a y József kanonok, árvái főesperesnek a székes főesperességre, 
J a n e s k ó János kanonok és liptói főesperesnek az árvái főesperes-
ségre, K u c s m a András kanonok és szepesi plebanusnak a liptói fő-
esperességre, G r u s z Sándor kanonoknak a nyolczadik, és B e r z á k 
József kanonoknak a kilenczedik kanonokságra való előléptetésüket 
megengedni, és L i p t h a y Ferencz esperest és poprádi plebanust a ne-
vezett káptalan kanonokjának legkegyelmesebben kinevezni mél-
tóztatott. 

Ő es. k. ap. Fölsége f- é. jun. 4-ről kelt legfelsőbb határozatával 
a zágrábi székeskáptalannál megürült olvasókanonokságra K r i s z t i -
a n o v i c s Ignácz ottani kanonokot s cazmai főesperest kinevezni, 
M u z 1 e r György, P e r o k Fülöp és F i 1 i c Péter ottani kanonokok-
nak az urloczi, cazmai és turopolyiai főesperességekre való előlépteté-
süket legkegyelmessebben helybenhagyni méltóztatott. 

NAGY-SZEBEN, jun. 5-én. A nőnem vallásossága 
annyira életkérdés a társadalomban, hogy a legromlottabbak 
sem óhajtanak mást , mint vallásos hölgyet élettársul. — 
Szent vallásunk az ember minden lelki szükségeinek egyedül 
levén képes eleget tenni, e tekintetben is birja a legtisztább 
ideált , melyhez a női sziv ha képződik, bizonyára el nem 
téved. A szűz Anya az, kinél sem a történet, sem a bölcsészet, 
sem a költészet gyönyörűbb eszményről nem emlékezik; s 
innen van, hogy azon percztől kezdve, melyben az ég Ura őt 
követséggel tisztelte meg, milliók függesztették tekintetüket 
reája, részént segélyt keresendők, részént példáján lelkesü-
lendők. — Ezen katholikus meggyőződés nyújtott alkalmat 
a r r a , hogy városunkban a női ifjúságnak az iskolán kivül is 
vallásos növelése végett „Maria gyermekei" czim alatt tár-
sulat alakuljon. Több részrőli lelkes működés után valósult, 
és pedig nagyon hamar — a szép gondolat. — Nagyméltó-
ságú püspökünk junius-hó 3 án visszajövet Brassóból aldotta 
azt meg az Orsolyák templomában , hol teljes segédlet mel-
lett szent-misét tartott, megszentelte a nagyméltóságú Mon-

tenuovo szül. B a t t h y á n i Julia grófnő által ajándékozott szép 
egyleti zászlót, melyet a bold. Szűz és szent Alajos képe éke-
sít kétfelől, s gyönyörű beszédben fejtegette a lyánkák aj-
kairól elhangzott azon Ígéretet , hogy ők a szűz Anyát a j ta -
tosságban, alázatosságban, tisztaságban, Jézus iránti buzga-
lomban és türelemben szándékoznak követni. Más nap (Ur 
napján) épületes volt láthatni a nyolczvanra menő, fehérbe 
öltözött lyánkákat az Oltári-szentség előtt ajtatosan menni. 
— Ily jelenet nem tévesztheti hatását a legfásultabb szivre 
sem. S hát a jó szülők öröme mily nagy , midőn nehéz gond-
jaikat az egyház jótékony befolyása által megkönnyítve lát-
ják ! Azért Isten bő áldása a buzgó főpásztor fáradozására 
és a nagyméltóságú pártfogónak közreműködésére, hogy a 
szépen megalakult egylet jó gyümölcsöket teremjen. 

ROMA, maj. 23-án. A szent-széknek viseletét a nápo-
lyi belháborura nézve két részről rosszalják. A kik a jog mel-
lett harczolnak, akarnák, hogy a szentszék lépjen ki semle-
ges állásából, s az egyház szent érdekeit zavarja össze a 
trónról elesett fejedelmek érdekeivel, a forradalmárok pedig 
három év óta rágalmakkal tetézik a szent-széket, mint a ná-
polyi brigantiság forrását, melyből pénz, fegyver és ember 
folyik a polgárháborúra. Azok vádolják a szent-széket, mivel 
semmit sem tesz a fejedelmek javára ; ezek vádolják, hogy a 
fejedelmek ügyét belháború szitásával egyedül támogatja. 
A vádpontok emez ellentéteiben a szent-szék megmarad az 
ő szokott nyugodtságában , megtartja azon viseletét, mely 
egyrészről Krisztus Jézus helytartójához illik, más részről 
az emberiség kötelességeivel s a politika illemeivel is össze-
hangzik. — S valóban, a pápa, mint fejedelem elvben és tett-
leg meg nem tűrhet i , hogy államaiban, egy más tekintély 
vagy hatalom toborzzon katonákat, gyűjtsön hadszereket, és 
ezeket a pápai államokon keresztül vitesse a szomszédor-
szágba bár ki ellen is. Evvel a pápa nem Victornak tartozik, 
a ki nem csak tettleg tűrte, hogy Garibaldi pénzt, fegyvert, 
sereget szervezzen más ország ellen, hanem elvben helye-
selte , elősegítette, saját királyi hatalmával fedezte; hanem 
tartozik a pápa önmagának, mivel az ő államaiban ő a feje-
delem. Victor mást te t t , mint a mit mondott; de kiki tudja, 
hogy a pápa és az ő kormánya nem szokott máskép beszélni 
s máskép cselekedni. Néhány merészek, a királyság jogaiért 
lángolók, háládatlanok azon vendégszeretet i r án t , melyben 
a szent-atya kormánya alatt részesültek, midőn romai föl-
dön a nápolyi királyság visszaállításán valamit tettleg kezde-
ményeznek. A szent-szék minden lehetőt megtet t , hogy az 
ily kezdeményeket megakadályozza, meghiúsítsa ; ezen fárad 
a franczia őrsereg is, s mit te t t mind a két hatóság, azt az itt 
székelő külföldi diplomatia legjobban tudja. Azonban apr. 
22-én sikerült 120 embernek Stramenga vezénylete alatt 
Palombara mellett a nápolyi határt elérni. Ezek nem csak a 
pápai csendőrök, hanem a franczia őrsereg figyelmét is ki-
játszották. Sok nem sikerült ily kísérletek u t á n , egy mégis 
sikerült. A mint a 150 férfi átlépte a határt, a piemonti had-
sereg azonnal tudósitva volt; hiába mondá Vivaro falucská-
nak lakossága, térnének vissza a romai határra, mivel a pie-
montiak már készen várják, de ezek behatoltak , s nagyobb 
részt lekaszaboltalak. Azóta a pápai csendőrség ismét meg-
hiusitott ily kisérletet, Romában otöclfél mázsa lőport lefog-
lalt; Vallecorsa előtt egy csapat , mely a nápolyi határ felé 



tartot t , nem akarta magát megadni a pápai csendőrségnek, 
tüzeléssel kelle szétverni a csapatot. Mindezek eléggé meg-
hazudtolják a rágalmakat, melyeket a turini kormány a szent-
szék ellen intéz. Hogy ily kísérletek lehetségesek, csak azon 
polgári szabadságnak tulajdonitható, melyet a pápai alatt-
valók élveznek; hogy pedig Victor kedveért, s a nápolyi hó-
dításának megtarthatásaért a szent-szék ostrom-állapotot 
hirdessen megmaradt államaiban, semmi józan eszű sem 
fogja követelni. Van törvény, mely az ilyeseket t i l t ja ; van 
erő, mely az ilyeseket megakadályozza ; ez elég. Annyira föl-
gyuladtak a szenvedélyek ezen izgalmas időben, hogy a ná-
polyi fölkelők közül néhányan, kik a romai területen tartóz-
kodnak, a pápai csendőröket átszökésre csábítgatták a föl-
kelőkhez. Hatalmas kormányok sem birnak a szenvedélyek 
ellen harczolni. Muszkaország, a katonailag szervezett első 
hatalmasság ingadozik , alkudozik ezen izgalmakkal, miként 
lehet tehát ilyesekről a pápai kormányt vádolni? Ez nem al-
kuszik a bűnnel soha sem. A piemontiak csábítják a kevés 
számú híveket, kik a szent-szék védelmére fegyvert viselnek ; 
a fölkelők is csábítgatják ; valóban a népnek hősies ragasz-
kodása akadályozza csak a két részről ostromló erőt, ne hogy 
a szent-szék még nagyobb belveszélyeknek legyen kitéve. A 
fölkelők is kijátszattak a piemonti kormány ál tal , mert La-
marmora titkos kémeket tar t a romai álllamok minden vá-
rosaiban; ezek közül néhányan a fölkelők ügyét védik, ajánl-
ják, sőt be is szegődtek azokhoz, kik tiszta polgári nemes in-
dokból hazájuk függetlenségeért a hódító zsarnok ellen fegy-
vert ragadnak; s igy történt, hogy a piemontiak már készen 
várták a 120 emberből álló csapatot , s a mint átlépett a ha -
táron, minden oldalról körül volt véve. — Jönnek többen a 
nápolyi határokon át a pápai területre ; ezeket a kormány 
mint menekülteket fogadja, fegyvereiket elszedi. Ezt minden 
kormány megtenné, annál inkább a pápai , a mely minden 
szerencsétlenek menhelye, legyenek bár polgárok vagy kirá-
lyok. A menekültek egy túlzott számú ellenség ellen hada-
koztak, mely hazájukat rabigába görbitette, függetlenségét 
és koronáját elrabolta ; ezek a hatóság előtt azonnal leteszik 
fegyvereiket, s kérnek kegyelmet és tartózkodási szabadsá-
got, különös, hogy a piemonti kormány a határsértések ellen 
panaszkodik, mivel egyesek átlépik a ha tá r t , s a fölkelőkhez 
csatlakoznak, midőn a piemonti kormány többször mint 
200-or a pápai határt megsértette. Ezt a piemonti kormány 
teszi, mégis panaszt emel, hogy a pápai kormány nem őrzi 
jól a határokat. Igaz, vannak a fölkelők között valóságos 
rablók, ezek a nápolyi tartományokban mindég voltak ; e fe-
kély már a pápai államokat is kezdte megragadni, ugy hogy 
a Campomorto és Conca városnak ezer éves előjogait ezen 
utolsó napokban kellett megszüntetni, mivel a rablók men-
helye volt. Mult évben a pápai csendőrök valóságos harczot 
vívtak egy csoporttal, mely Carnevalinek fiát elragadta, s 
csak nagy váltságért akarta kiadni. Ha a fölkelők között nem 
volna ily elem is, nem valósziniietlen , hogy a nápolyi király 
most a fölkelők élén saját koronáját védené a bitorló hódító 
ellen; de ép ezen elemek miatt nem teszi, melyek nem 
annyira a fölkelőkhez csatlakoztak, mint inkább a közzavart 
saját hasznukra fordítják, s rabolnak, a hol mit találnak, le-
gyen bár mily politikai érzelmű is a tulajdonos. 

BERLIN (Folyt.) — A pápai fejedelemség Hol-

tzendorf szerént, szükségképen az ő szellemi fejedelem-
ségükből eredett. Midőn a pogány császárok vérben és 
bűnben fetrengtek, nem volt nehéz föladat, hogy a pá-
pák, kik mindég a méltányosság, az igazság, a szeretet 
szavait, és a tiszta erkölcsök tanait hirdették, hatalomra jus-
sanak, mivel ily viszonyok között a mint utálatosak lettek a 
császárok, ép oly tiszteletet és ragaszkodást nyertek a pá-
pák a népnél. Ime a pápai fejedelemségnek eredete egy ber-
lini tanárnak elmélete szerént. A császárok zsarnoksága csak 
a pápák fejedelemségét emelte, mivel itt atyai indulatot lel-
tek a népek. A pápák fölszabadították Romát a császárok 
elnyomó hatalma ellen, miként az egyház fölszabaditotta a 
rabszolgákat, a hová bejutott, s igy ujjá teremtette a társa-
dalmat. Ezt Holtzendorf különösen kiemelte, mint változtatta 
át az egyház a rabszolgaságot önkénytes szabad szolgálattá, 
s ebben a püspökök, az apátok példával mentek előre, rab-
szolgáikat az örökös tartozástól fölmentve, s nekik szabad 
szolgálatot, mint élet-módszert ajánlva. Különben a rabszol-
gaság gyülöletessége csak a 15- és 16-ik század óta mutat-
kozott, a mikor a pogány császárok jogtana az életbe viszsza 
vitetett. — (Kár hogy ily méltányos fejtegetések között 
nem említette a tanár ur, hogy a protestáns országok Euró-
pában legutolsók voltak, melyek a rabszolgaságot eltörülték, 
vagy pedig hogy Mecklenburg- és a Bálti tengeri tar-
tományokban mai nap is még fönnáll.) — A tanár ur 
szerént a fejedelemséget nem lehet Pipin vagy Nagy— 
Károly ajándékozásából eredményezni, mivel az ajándé-
kozás birtokot föltételez, a pápai fejedelemséget pedig se 
Pipin se Nagy-Károly nem birtokolta. — Átment azután a 
pápaság és a nyugoti császárság közötti viszonyok fejtege-
tésére, melyekben kiemelte, hogy a pápaság soha nem lépett 
a császárság iránt oly viszonyba mint a konstantinápolyi 
patriarchák, függetlenségét és szabadságát mindég megtart-
ván. Ha a császárok az egyházi ügyekbe avatkoztak, ez mindég 
a pápa meghagyásából, s a pápa által adott joghatósággal tör-
tént, a császárok ebben szolgálni akartak az egyháznak, nem 
pedig uralkodni az egyházon. A császárság az egyház pártfo-
gása által létrejővén szükségképen politikájával az egyházhoz 
alkalmazkodott. A két hatalom, a pápaság és a császárság 
egymást födözték, egymást kiegészítették. S igy az egyház-
nak függetlensége nem tulajdonitható a Pseudo-Isidor-tör-
vénygyüjteménynek, sőt inkább e gyűjtemény keletkezése 
tulajdonitható a már fönlétező független viszonynak az egy-
ház részéről az állam iránt, mivel nem lehetne különben ér-
teni, hogyan fogadhatta volna el azon gyűjteményt az állam 
minden vita. s ellenkezés nélkül. Eme kedvező fejtegetések 
között a kath. egyházra nézve, még kedvezőbb színben tün-
tette föl azon felsőbbséget, melyet VII. Gergely óta a pápák 
a császárok fölött bírtak. Ez természetes eredménye volt, 
mondá Holtzendorf ur, az akkor uralkodó elveknek, miután 
a népfölség, vagy nemzeti fölség akkorán még ismeretlen 
tárgyak valának. A tanár ur ez elveknek párthive, s azért a 
pápaság akkori felsőségét a nemzet jogaira nézve sértők-
nek mondja, de, úgymond, minden eseményt saját korszaká-
nak fényében, melyet az akkor uralkodó elvek nyújtanak, 
kell megítélni. A királyok letételét igazolja, mert miután, 
úgymond, a királyság a kath. religio és az isteni törvény 
szerént tekintetett, mind a kettőnek pedig őre és letétemé-
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nyese a romai pápa volt, önmagától folyt a következtetés, 
hogy a pápának joga volt a fölött nyilatkozni, valljon a re-
ligio és az erkölcsi törvény szerént kormányoz-e a király 
vagy nem? Miután pedig a királyság e földön az Isten szol-
galatjának tekintetett, s ezt vallották a királyok is, szükség-
képen kellett koronavesztettnek nyilatkoztatni oly királyt, a 
ki az egyházat üldözte, Isten törvényét tapodta. A mit a pá-
pák ily fejedelmek fölött kimondták, az a nép száján régen 
lorgott. Azon fejedelmek, kikre a pápa a kárhozatot ki-
mondá, magányos és nyilvános életükben olyak voltak, a ki-
ket mi is az emberiség ellenségeinek kiáltanánk ki, s a ki-
ket talán mentegetni lehetne, ha nem félnénk, hogy ez ál-
tal a mai népeszmékben fölnevelt népet sértenők. A religio 
nem csak egyes embereknek, hanem az államhatalomnak is 
szólt ; tehát nem csak egyes ember de a királyok fölött is 
itélt. Ezen nézetek közt, melyek bár melyik kath. tudósnak 
dicséretet szülnének, nem mulasztotta el a tanár ur a csik-
landozó czélzásokat is Igy például, VII. Gergely és III. In-
cze Ítéletében a császárok ellen csak annak előjátékát látja, 
mit 1792-ik óta az európai népek már többször megkísér-
tettek, stb. — Nem említem itt, miszerént a tanár ur szerént 
a pápaság igen hasznos, de nem isteni eredetű intézmény, s 
igy csak történelmi fejlemények gyümölcse, s hogy a mai 
Koma soha se lesz a pápák alatt életteljes, müveit s fényes, 
mivel a papság pang, mozdulatlanságában a művelődésnek 
elemeit nem fogadja be. — Különös ellenmondás. Egész máig 
a papság kitűnően a művelődés tényezője volt, s most egy-
szerre képtelen reá, a mire annyi századok alatt képes volt. 
Az ellenmondás titka abban van, hogy Iloltzendorf a mai mű-
velődést a forradalmi szótárnak értelmében használja, mely 
szerént az isteni törvény többé nem szabálya az államkor-
mányzásnak. Mondta továbbá, hogy a kolduló szerzetek az 
államgazdászatnak legfőbb elveibe ütköznek, azért soha nem 
tűrhetők. Igaz, lia a szabad polgárt tenyésztő és termesztő 
gépnek tekintjük. A kolduló szerzetek nem termesztenek, de 
legkevesebbet is emésztenek, ezáltal azok a társadalmi tőkét 
szaporítják. Továbbá maguk kegyes adományokból élvén, pél-
dájukkal az önmegtagadást terjesztik a polgárokban, hogy az 
ezeknek kezében levő tőke is a jövő nemzedéknek kamato-
zásra maradjon. A társadalmi gazdaságnak egyedüli ténye-
zője nem a fölemésztés, hanem az Önmegtagadás. Holtzendorf 
ismeri Berlinben a ,Zum grauen Kloster' felsőbb iskolát, ez 
egykoron sz. Domonkos szerzetének háza és iskolája volt, 
melyben évenként 700 tanuló ingyen-oktatást kapott. A szer-
zetesek kegyes adományokból élve ingyen oktattak. Most 
ott államtól fizetett tanárok vannak, évenként 450,000 tallér-
ral. Ezt akkoron nem kellett fizetni. íme ezen meggazdálkodás 
a társadalmi tőkének nyereménye. Most ezen összeg az adó-
ból fedeztetik, fizetnek eltartására a szegények,a kik igénybe 
nem veszik ; a gazdagok, a magasabb fokra hivatottak a sze-
gények pénzén oktatást nyernek. Ez az államgazdászatnak 
u j elve, melyet kezelni könnyebb ugyan, de valljon igazságos-
e, az más kérdés. — Emlité mily törhetlen állhatatossággal 
küzdöttek a pápák a boszorkányság előítéleteinek kiirtásán. 
Abba hagyjuk, valljon lehetséges-e a boszorkányság, valljon 
azon kuruzsoló tények és te t t károk természeti erővel hozat-
tak-e létre ; ez messze vezetne ; csak azt teszszük ide, hogy 
prot államok voltak, hol a boszorkányok ellen a perkereset 

legtovább húzódott, leggyakorabban előfordult, s legkere-
settebb módon büntettetett . Maga Holtzendorf emiitette, 
hogy Carpzon prot. consistoriumnak tagja Lipcsében a 17-
ik század elején avval dicsekedett, hogy 30,000 embert ha-
lálra itélt részént boszorkányság, részént eretnekség miatt. Ez 
elég. Holtzendorf ur protestáns, vallásos felekezetének előíté-
leteiben növekedett , melyektől a tudomány sem birta őt ki-
bontani Nem szükség, hogy észrevételeinket sorra halmozzuk 
minden helytelen állitásaira, például a dogma és a tudomány 
közötti viszonyról. Sok ponton vissza jött a tudomány oda, 
hol a dogma van, de honnan két század óta eltért. Ha vala-
kinek tetszik a tudományos bolyongást, melyben a tudósok 
két századon át tévedésekben járnak, haladásnak mondani, 
ezen haladást senkinek nem irigyeljük. Előttünk nagyobb a 
haladás, midőn az igazság mellett maradunk, melyet a dogma 
tartalmaz, várva, mig a tova bolyongó tudósok tévedéseikből 
hozzánk fáradtan visszatérnek. Ok haladtak, mivel görbe 
utakon végre a dogmához érkeztek. melyhez mi a hit-
nek könnyű és egyenes ösvényén jutot tunk, s a mely mel-
lett maradtunk, mig mások tévelyeket öleltek igazság he-
lyett. Abbahagyjuk azt is, mit tovább mondott, hogy a pro-
testáns országok a fölvilágosodásban a legelsők, örüljön hi-
székenységében ; még a pápai államokban minden tizenötö-
dik írni tud, addig Angolország, hol csak minden 51-ik, Po-
roszország, hol csak minden 36-ik tud irni, nem lehet a föl-
világosodás első kitűnője. Dicséri a prot. államokat, hogy 
leggazdagabbak, de valljon legboldogabbak ? A gazdagság az 
indulatok és vágyak fékezésével arányban halad, a mi a 
mérsékletesnek gazdagság, az a mértéktelennél szegénység. 
A gazdagság csak ott van, hol a szellemi gazdagság, a jó er-
kölcs meg van. — Ha Angolország kizsákmányolja a kath. 
Irlandot, ha Poroszország a rajnai és poseni kath. n é p e t e k -
kor a földjének példás terméketlensége mellett is gazdag le-
het. — Sok gazdagságon a bün, a fertelem ül ; ezt Holtzen-
dorf nem vette számba. Különben hálásan közöltük előadá-
saiból azokat, miket egy berlini tanártól csak meglepetve, s 
azért nagyobb örömmel hallottunk. 

IRODALOM. 
„JÉZUS SZENT SZIVÉNEK TISZTELETÉRE. (Vége.) 

H a b á r é jámbor ajtatosság az év folytán minden időben 
helyesen gyakorolható, mégis junius-hónap különösen alkal-
mas reá azért : mivel junius elsejétől számítva a napokat az 
LTr napja közönségesen. Jézus sz. Szivének ünnepe pedig 
mindég a harminczhárom nap egyikére esik. — Miután is-
meretes a közös imádságok ere je , igen üdvös volna, ha hol 
megtörténhetnék, többen egyesülnének ezen ajtatosság gya-
korlatára. A hol aztán többen szövetkeznének e czélra. a buz-
góság növelése végett a hónap minden napjait a tagok közt 
akként lehetne fölosztani, hogy kiki a neki jutott napon Jé -
zus sz. szivének tiszteletére megáldoznék, és a tetszése sze-
rént választandó erény-gyakorlatokban gyakorolná magát 
mintegy föladatául tekintvén : hogy Jézus sz. Szivének kü-
lönösen a maga napján iparkodjék mindazon tisztelet- és 
szerettei adózni, melylyel Jézus sz. Szivének minden szivek 
tartoznak. Sőt valamely jámbor pappal is egyesülhetne az 
ily tag, ki, ha lehetséges, azon nap Jézus sz. Szivéről mon-
daná a sz. misét, vagy legalább Jézus sz. Szivéről emlékezést 
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(commemoratio) veune. — Az emiitett fölajánló imádság után 
következnek az „Elmélkedések", melyek négy elsejének tár-
gyát magának ezen ajtatosságnak nyilvános behozatala, 
nagy kegyelme, hatása, tárgya és czélja képezi. Ez utóbbi-
ban jelöltetik ki azon különbség és viszony, mely a Jézus sz. 
Szive iránti ajtatosság, és a legszentebb Oltári-szentség tisz-
telete közt létezik, tudnillik a „Jézus sz. Szive iránti a j ta-
tosságnak tárgya Jézus sz. Szive a nélkül, hogy különös te-
kintet fordittatnék az Ő sz. testére ; az Oltári-szentség iránt 
való ajtatosságnak különös tárgya pedig : Jézus Krisztusnak 
a kenyér és bor szine alatt jelenlevő egész teste a nélkül, 
hogy különös tekintet fordíttatnék szent Szivére. A legmél-
tóságosabb Oltári-szentség iránti ajtatosságban az indító ok 
az, hogy Jézusnak sz. Testét , az örök Igének e Testtel való 
belső egyesülése miatt , illően tiszteljük. A Jézus sz. Szive 
iránti ajtatosságban pedig a lényeges indok az , hogy az Ő 
emberi lélekkel biró, és az Istenséggel egyesülésben levő 
szivét tiszteljük, és pedig különösen azon szeretetnek elis-
merése által, melylyel ezen sz. Sziv az emberek iránt végte-
len buzgósággal lángolt ; valamint ünnepélyes jóvátétele ál-
tal mindazon bántalmaknak , melyeket Jézus az emberektől 
szenvedett, és jelenleg is szenved a legméltóságosabb Oltári-
szentségben, melyet Jézus isteni szive talált föl számunkra." 
Az V-ik elmélkedéstől kezdve az elmélkedés tárgyát sz. Szivé-
nek tökélyei képezik, minők: maga3ztossága, királyi méltó-
sága, jeles volta; az emberek iránt való gyöngéd szeretete; 
kincsei, fájdalmai, sz. sebe, négyes kívánsága stb. A XXVII-
től elősoroltatnak az eszközök , melyek az előbbi elmélkedé-
sekben elősorolt akadályait ezen sz. ajtatosságnak elhárítják, 
és az ájtatosságra segítenek ; ilyenek : az önmegtagadás , az 
imádság, a gyakori sz. áldozás ; az Oltári-szentség látogatása, 
Maria szeplőtelen szive iránti buzgó ajtatosság, különös aj-
tatosság sz. József, sz. János evangelista és sz. Alajos iránt. 
A könyvecske végén „Néhány utasító szó intéztetik azokhoz, 
kik Jézus sz. Szivének tiszteletét terjeszteni hathatósan kí-
vánják." „Ha kívánod, úgymond, hogy Jézus sz. Szivét má-
sok is mindinkább szeressék, igyekezzél kilenczed magaddal 
naponként elmondani a következő kis imádságokat." Mind-
egyik tag a kilencz közül a maga kis imáját elmondja, és 
mindegyik ezen imák közül a franczia eredetiben valamely 
hivatal nevét viseli, és ezen hivatalok mindannyian egyesi-
tik imáikat az angyalok valamely rendével. A nevek követ-
kezők : Promotor, Reparator, Adorator, Devotus, Discipulus, 
Victima, Servitor, Suplicans és Zelator. Ekesiti a könyvet 
egy szép ének Jézus sz. Szivéről. Kalocsán az apáczák-in-
tézetében már meg van erősítve az ilynemű ajtatosság. Is -
mertetésünket a t. kiadó azon óhajtásával fejezzük be, hogy 
e kis mag a nemes lelkek szántóföldjén sok gyümölcsöt te-
remjen ; a magyar irodalom pedig sok alapos dolgozatot 
számláljon Jézus szent Szivéről. lk. 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 23-án. A Szent-István-TársulatXIV-ik köz-

gyűlése juliushó 2-án délelőtti 9 órakor a pestbelvárosi borz-
utczai 3-ik számú lakban fog megtartatni. A közgyűlést a 

pesti angolkisasszonyok templomában félkilenczkor sz.-mise 
előzendi meg. 

— A Szent-László-Társulat sz. László király ünnepét 
f. h. 27-én akként fogja megülni, hogy a mondott napon dél-
előtti 10 órakor a pestbelvárosi plebánia-templomban egyházi 
beszéd és ünnepélyes nagy mise fog tartatni 

— A P. H-ben megczáfoltatik a ,Magyar Sajtó' követ-
kező nyilakozata : „Kassán járván egy barátunk, sajnálattal 
látta az ős székesegyház — ezen egyik legbecsesb építészeti 
emlékünk — romladozó sőt roskatag állapotát. Kassavárosa, 
vagy az illető püspök nem gondoskodhatnék-e illendő fentar-
tásáról ?" — Mind a püspök ő nmlga, mind a város és a te-
vékeny Szent-Erzsébet-egylet évek óta ezreket költ a kassai 
székes-egyház javitására ; saját szemeinkkel láttuk mind belső 
mind külső megújítását, s igy az ily nyilatkozatot vagy vak 
vagy gonosz i r ta ; mert nem mindennapi rossz akarat kell 
ily tagadásához annak, mit minden utazó, az egész város, az 
egész környék tapasztal. De ismét meg lehetett döfni egy 
kath. püspököt, és ez elég. 

— A „Magyar-Egyházi Szónok" VII. füzete megjelent. 
— A fuldai székesegyházban sz. Bonifácz következő 

ereklyéi tartatnak : a) egy aranyazott rézből készült szekrény, 
melyben sz. Bonifácz koponyájának egy része tartatik drága 
kövekkel kirakott mitra alatt; b) a gyilok, melylyel a friesek 
őt megölték; c) pásztorbotja elefántcsontból; d) azon evan-
geliumos könyvnek mindkét táblája, melyet megöletésekor 
védelmére maga előtt tartott ; e) egy harmónia evangeliorum 
Victor capuai püspöktől, 600 legfinomabb pergament lapból; 
f) a négy evangéliumot tartalmazó könyv, melyet maga sz. 
Bonifácz irt, erős pergamenből 65 lap. 

— Döllingertől uj munka jelent meg ezen czim alatt: 
„Die Papstfabeln des Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchen-
geschichte." Tartalma: Johanna papissa; Cyriacus, Marcel-
linus pápák ; Constantia és Sylvester ; Constantin adományo-
zása ; Liberius és Felix ; I I Anasztáz ; I Honorius ; I I Grergely 
és Leo császár; II Sylvester. A munkát a szerző az előszóban 
ugy tünteti föl, mint gyümölcsét előmunkálatainak a pápaság 
nagyobb történelméhez. 

— A nápolyi érsek helyettese Tipaldi, mindazon szer-
zetes áldozárokat, kik a kormány engedélyénél fogva a kolos-
tort elhagyják, megfosztja a misézhetési jogtól, és igy kény-
szeriti őket a kolostorba visszatérni. Egyes szerzetes rendek-
nek généralisai még tovább mennek, mert azokat, kik elhagy-
ják a kolostort, excommunicálják. 

— A kormány folytatja a kolostori javak összeírását és 
lefoglalását. Nem rég a Trenta-tre nevű apácza kolostort 
ostromolta egy ily bizottmány. Az apáczák annyira vitték 
mégis, hogy csak egy biztosnak engedtetett meg a kolostorba 
való bemenet. 

— A kik az I m r i k által kiadandó, egyházi névtárra e-
lőfizettek, kéretnek még egy forint beküldésére, minthogy e 
mu sokkal terjedelmesebb lőn. 

— Schweizból irják az Augsb. Postz.-nak maj. 29-ről : 
I t t mult héten több kérelmező közt egy katholikus is nyert 
polgárjogot a berni nagytanácstól, azonban most is azon föl-
tétel alatt, hogy gyermekeit prot. vallásban neveltesse. Ez 
még sokszor történik Baselban; ott a katholikusok, ha pol-
gárjogért folyamondnak, kénytelenek Írásban megígérni, 
hogy gyermekeiket a protestáns vallásban fogják nevelni. 
Szeretnénk tudni, teszi hozzá a tudósitó, irányunkban holto-
Jeransok a protestánsok ? Talán Holsteinban ? Poroszország-
ban ? Schweiczban ? 

Kegyes adományok : 
6 szentségének „ a fiúi szeretet részvétével s kegyeletes hódo-

latával" egy káplán a váczi megyéből 1 fr. Az é r d i kerület 7 fr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a,.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: Ujj-mutatás. — Körlevél (Vége). — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Ujj-mutatás. 
História magistra vitae. De valljon mindenkire? 

Egyedül az észlelőre. Beatus qui legit verba prophe-
tiae hujus, et servat ea, tempus enim prope est. Papi 
rendünk századokon fölnyulik, saját testületi törté-
nelmünk, diadalokkal, vereségekkel telve, ezer éven 
uralkodik, sokan még is, mint a gyermekek, mind-
annyiszor elölről kezdik a tanulást. Semper discentes, 
numquam ad scientiam veritatis pervenientes. Ért jük 
az egyházi szabadelvüséget. Nolite pueri efíici sensi-
bus. A divatos politikai szabadelvüséget az egyházi-
val támogatják, hasznot igérve, siralmas csapást hoz-
nak, melyen később maguk is elborzadnak. Az isteni 
gondviselésnek, mely a történeti események között 
kinekkinek kiszabja az ösvényt, kitűzi a hivatást, kü-
lönös kedvezménye, hogy a mult század végén test-
véreink elvérzésén nyugalomban könyezhettünk, ma 
is testvéreink izzó harczait Italiában rokonszenvvel 
kisérhetjük. Nem nyitott az Isten nekünk ilyharczo-
kat, nem mintha ezeknek csapásait meg nem érde-
meltük volna, hanem mivel ezeket diadalra ki nem 
állanánk. Non patitur tentari supra id quodpossumus. 
Néhány év előtt egy aug. 20-a fenyegetett, mi-
sericordiae Domini quia non sumus consumti. Min-
ket az Isten testvéreink harczain akar képezni, hogy 
a vész idején legyünk acies bene ordinata. 

Italiában a papság egy része, egy töredék, de 
a szenvedélyek torladozásaiban vakmerő, követi az 
uralkodó forradalmat. E töredék magát szabadel-
vűnek nevezi. Miben áll a szabadelvüsége ? Nem az 
uralkodó hatalom nagyobb és szélesebb fölosztásainak 
nemeiben, hanem az egyetemes püspökség ellen vett 
állásban. Ők az egyházat a szentszék és az egyetemes 
püspökség ellen megmenteni akarják. Emerény, egy-
házi szakadás, lázadás; ez pedig a legnagyobb veszély. 
Politikai szabadelvű volt sz. Ambrus püspök, midőn 
Theodosiusnak, sz. Vazul, midőn Valensnek, sz. Atha-

náz, midőn Constansnak ellentmondott, politikai sza-
badelvüségével az egyházat védte. Az olasz szabad-
elvű papság a pápának, az egyetemes püspökségnek 
mond ellent, hogy egyházi szabadelvüségé vel politi-
kai szabadéi vüségét támogassa. 

Egy párthoz szegődni, az első ballépés. Könnyű 
ez, mivel rajta a hazafiság tündöklik, belőle némileg 
az egyház java is csillámlik. Cauda pungit scorpio. 
Jönnek az izgalom fejleményei, a szabadelvüség ver-
senyre kel, ki többet támad, ki többet mer, az a hős, 
a roham mindnyájokat ragadja, egy kettőt a lelkis-
meret viszszatartana, de a szegődés, de a tett lépés, 
de a dicsvágy, de a félelem — — tolja, előre, előre. 
Az események annyira hasonlitnak egymáshoz, a 
szabadelvüség, a keletkező pártok első tanácskozása-
itól kezdve, mindég ugyanazon mélységre vezetett, 
mig a legmerészebbek az Isten tagadásaig jutottak. 
Facilis descensus averni : — sed revocare gradum, 
hic labor, hoc opus est! 

Nem észlelést, csak történeti eseményeket nyuj-
tunk megszívlelésre. 

Passaglia szabadelvű, a szabadelvűek vezére. 
April 23-án a képviselők házában polgári esküt indít-
ványozott a papság számára. Sokan nem akarják őt 
követni az esküszegésben, ő törvényt akar, hogy arra 
kényszeríttessenek. Ha a törvény megszavaztatik, az 
eddig vitt üldözés uj rohammal kitörik, mivel a ki a 
törvénynek nem engedelmeskedik, azt üldözni kell. 
Az elűzött fejedelmek alatt kinevezett püspökök ezen 
fejedelmeknek hűséget esküdtek, Romának tanai sze-
rént pedig az eskü kötelez, Passaglia tehát a püspö-
köket az egységes Italia esküdt ellenségeinek kiáltja. 
Az első eskü ellen uj esküt kíván, gondolva, hogy a 
ki képes az első esküjét megszegni, annak második 
esküjére lehet építeni. A forradalmárok tizfelé sorban 
esküdnek, mivel egyiket se tartják meg. Károlyt, 
Lajos Fülöpöt azok űzték el, kik neki hűséget esküd-
tek. Hány kormány volt Francziaországban 1829 óta; 
mindenik törhetlen hűségre esküt kapott, mindenik 
megbukott, s a ki a bukott rendre esküdött, 
rendhez itmét esküvel szegődött. A sok esküsze^é^ 
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minden eskünek hitelét elvette, a polgári eskü egy 
kormányt se mentett meg. E miatt a köztársaság 
1848-ki mart. 2-án a polgári esküt eltörülte, kivétel 
gyanánt esküt csak az elnöktől követelt. Mintha csak 
ez ellen gyanakodott volna. Bonaparte Lajos esküdött: 
„esküszöm az Isten, és e gyűlésben képviselt franczia 
nemzet előtt, hogy hü leszek az egy, osztatlan, demo-
crata köztársasághoz; esküszöm, hogy kötelességei-
met, melyeket az alkotmány előmbe szab, hiven tel-
jesítem." — Jött 1851 dec. 2-a; a vörös herczeg az 
esküszegést nemzeti dicsőségnek mondta. A császár 
esküt kiváut; a 400,000 hivatalnok, a 600,000 ka-
tona, a köztársasági alkotmányra, s lobogóra adott 
eskü ellen, 12 férfi kivételével, a császárságnak eskü-
dött. Hogyan tartják meg ez utolsó esküt, az idő fog 
szólni. — Farini, Pasolini, Minghetti, Passaglia, Li-
verani IX Piusnak, Manna, Liborio, Ricciardi, Nunzi-
ante II Ferencznek, Ricasoli a nagy-herczegnek hű-
séget esküdött ; ezen eskü megszegése hazafiság, s nem-
zeti dicsőség volt; de ha Mazzini hatalomra jut , nem 
lesz-e ismét hazafiság és erény a Victor kezébe letett 
eskünek megszegése? Romának tanai szerént az eskü 
kötelez; Passaglia tanai szerént nem kötelez, mivel 
három esküjét szegte, mivel esküszegést követel. Ve-
nosta, Bastoggi, Matteucci, Farini, Poerio, Depretis, 
Mazzininek esküdtek, mindnyájan Victor miniszterei 
lettek, Victornak eskü ellen esküt adtak. Farini kezét 
könyökig akarta mártani a vérbe; 1) eskütársait, mi-
dőn Rattazzinek székét elfoglalta, erélyesen üldözte. 
,,Sokan esküdtek velem az egységes és független olasz 
köztársaságra, igy ir Mazzini, kik most udvaronczok, 
s társaikat üldözik. Ok borzadhatnak tőlem, mivel az 
adott, és elárult esküre figyelmeztetem őket. De én 
őket megvetem." 2) „Ök királyoknak szolgálnak, pe-
dig megérdemlenék, hogy a királyok hivei által sor-
ban fölakasztassanak." 

Mit akart tehát Passaglia a polgári esküvel? Se-
gélyt a roskadozó turini koronás forradalomnak ? Ezt 
a püspököktől senki se várja. Társakat akart az eskü-
szegésben ; más részről uj mozzanatot akart adni a for-
radalomnak, hogy legyen alkotmányos papsága, hogy 
a ki esküdni nem akar, az száműzessék. Caputo titok-
noka megtért, a szakadár nemzeti egyháznak tervét a 
szent-atyának bemutatta. Caputo hirtelen meghalt, 

*) „Ragazzi ! Bisognerà tuílare il braccio nel sangue. ' 
Mazzini, Scritti editi ed inediti. Vol. Lpag. 119. Milano 1861. 

2) , Molti giurarono con me allora e poi, i quali sono 
oggi cortigiani, persecutori dei loro antichi fratelli. Io li dis-
prezzo. Essi possono abborrirmi, come chi ricorda loro la 
fede giurata e tradita " (Mazzini i. h.). 

Passaglia az egyház kegyetlen üldözésén polgári eskü 
által az elejtett tervet létesíteni törekedett. A polgári 
eskü az olasz forradalomnak uj mozzanatot, uj pályát 
nyitott volna. 

Mire nem képes a divatos szabadelvű pap! ezt 
Passagl iában ; mire nem képes Passaglia, ezt a fran-
czia papság hasonlóan szabadelvű töredékében látjuk. 
Az elvek lejtője ugyanaz. Az olasz forradalom sokban 
utánozta a franczia forradalmat, most már a polgári 
eskü van a sorozatban; erre igyekezett Passaglia lö-
kést adni. 

Hozzuk föl a polgári eskü ijedelmes alakjait. 
1789-ik évi junius-hónapban az egyetemes ren-

dek Parisba hivattak, egy kamarába olvadni akartak, 
a nemességet gúnyolva az alsó papságnak hízelked-
tek, ezt a béke Istenének nevében csatlakozásra meg-
hívták. A csatlakozás szabadelvüség, hazafiság volt, 
a közel morgó vészt kevés, s csak éles szem látta. 
Grégoire Henrik embermesnil-i plébános több társai-
val jun. 14-én a harmadik í'endekhez átment, junius 
27-én, mint nemzeti képviselők, mindnyájan egy ház-
ban üléseztek. — Jul. 11-én a Bastille bevétetik, oct. 
5-én éjjel Lajos király Versaillesból a tuileriákba, 
mint tisztességes fogházba vitetik; nov. 2-án az egy-
házi javak a nemzet rendelkezése alá tétetnek. A 
szabadelvű papok, Grégoire vezérlete alatt, a kifosz-
tást megszavazták; 1790-ki febr. 13-án a szerzetes 
rendek eltörültettek, a szent fogadások érvénytele-
neknek nyilatkoztattak; a szabadelvű papok közül 
többen a jövőnek elébe aggodalmasan néztek, de je-
lenlétük, részvétük a clubbokban menekvést nem a-
dott, szavazni kellett. :i) Revocaregradum! Hic labor, 
hoc opus est. — A jansenisták a világiak között, a 
gallicanok a papok között egykor uj liturgiát ková-
csoltak, uj canoni jogot gyártottak, most Voltaire ta-
nítványainak előre igért szavazatját bírván, a papság-
nak polgári alkotmányt készitettek. Camus ügyvéd a 
nemzeti gyűlésnek előterjesztette, a gyűlés megsza-
vazta. A világi hatóság szervezte az egyházat. *) Száz-

„Au nom d'un Dieu de la paix." (Mémoire, pour 
servir à l'histoire cccles. T. III. p. 137 ed. Paris 1815 

"2) „La propriété des biens du clergé appartient à la 
nation" modositvány elvettetett, a szöveg: „mis à la disposi-
tion de la nation" megtartatott. A mai franczia papság tehát 
nem fizettetik az államtól, hanem saját javainak kárpótlásait 
szedi. Mémoire 1. c. 141. lap.— Thiers, Histoire de la revol. 
franç. T. I p. 185. ed. Paris. 

3) Rohrbacher, hist. univ. de 1' Eglise T. 27. p. 48J . 
Thiers mondja : „les circonscriptions avaient tou-

jours appartenu au pouvoir temporel," de példát nem hoz, 
nem is hozhat. T. 1. p. 228. 
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harminczüt püspökségből, elnyomva, földarabolva, 
öszszekovácsolva 83-at alapitott, s mindegyiknek a 
folyóktól, a hegyektől nevet adott, mintha a folyók-
és hegységeknek akarna püspököt adni. A püspököt 
azok választandják, kik a képviselőket, tehát minden 
hitfelekezetiek; a káptalanok föloszlanak, a püspök a 
székesegyház plébánosa lesz, fölszenteltetik bármelyik 
püspöktől, kineveztetését a pápának tudtára adhatja, 
de íölruházást, canoni behelyezést és küldetést kérni 
nem szabad. — Boisgelin aixi püspök 30 püspökkel, 
kik a gyűlésben ültek, a szakadáros polgári alkot-
mány ellen, elég canonellenes elvek alapján, emlékira-
tot adott be a nemzeti gyűlésnek; VII.Piusjul . 10-én 
ezen merényes beavatkozás ellen tiltakozott, de a kép-
viselők, s Grégoire vezénylete alatt a szabadelvű pa-
pok megszavazták, nov. 27-én Voigel indítványára, 
minden püspöknek, minden plébánosnak esküt paran-
csoltak. Az egyház alapjogainak sértésére, a franczia 
egyház szakadárságára, a javadalomvesztés büntetése 
alatt, hűséget kellett esküdni. A bűnnek helyeslésére, 
elkövetésére folytatására esküvel kellett magát köte-
lezni. Ez a polgári eskünek értelme, melyet a szabad-
elvű papság 1790-ki nov. 27-én megszavazott, melyet 
Passaglia 1863-kiapril 23-án indítványozott. Grégo-
ire Henrik 90 paptársával 1790-ik dec. 27-én a tribu-
non esküdött, s a püspököket, hogy ezt tegyék, föl-
szólította, Passaglia, Pro causa Italica'ezt tette. Gobel, 
lyddai püspök esküdött; Bonac ageni püspök az esküt 
megtagadta. Zúgás, fenyegetés követte a nem-eskü-
vőt, 2) mivel az első eskünek hűsége, hogy püspökségé-
nek jogait megvédi, miként Passaglia előtt, bün volt. 
Jan. 9-e a párisi papságra volt kitűzve, 800 pap kö-
zül 600 az esküt elvetette, a koldusbotot választotta. 
A tartományokban nem csak Brienne sensi érsek es-
küdött, hanem a bibornoki kalapot is Romának viszsza-
küldte, Jarente orléans-i, Talléyrandaz autuni,s Savines 
viviers-i püspök esküdött. — Ki hitte volna, hogy az 
1789-ki jun. 14-én megtapsolt szabadelvüség 1791-ik 
jan. 4-én az eskü napján, szakadárságban végződjék? Ki 
nem lett volna az 1789-i szabadelvűek közül megsértve, 
ha nekik valak i 1791 .jan. 4-ét jósolja? E ponton áll Pas-

' ) Rohrbacher, T. 27. p. 485. A király aug 24-én 1790-
ben, Pompignan viennei, Circé, bordeaux-i érsek tanácsára 
aláirta a polgári egyház-alkotmányt. Dcct. des Persecutions, 
T. II. p. 566. ed. Paris. 1851. 

„A la lanterne ! les évêques et les prêtres qui ne fe-
ront pas le serment," volt a népnek orditása az utczáról. — 
Mirabeau a nem-esküvőkről mondá: ,,Nous avons leurs ar-
gent, mais ils ont conservé leur honneur." Des Persécutions. 
T. II. p 568. 

sagiia. Hivatalvesztés alatt esküt akar a püspökség-
től az egységes Italiára, hogy minden püspök esküd-
jék a szent-szék kifosztására, miként esküdött a pápa 
iránti engedelmességre. S mivel tudja, hogy a püs-
pökök és az eddig oly hősiesen hű, a canoni engedel-
mességben oly hősiesen példás papság nem fog es-
küdni, Passaglia magának és lázadó társainak prédát 
akart a javadalmakban, hogy zömmé szoruljanak, 
hogy erős földi érdek által zömben tartassanak. A 
gyűlölet és haszonlesés sugalta az indítványt, a ha-
zafiság csak színezte azt. Passaglia a szakadáros nem-
zeti egyház épületjének első kövét akarta letenni, a 
többi egymás után ment volna. Az eskütől vonakodó 
püspökök, plebánusok javadalmai mily gazdagpréda 
Passagliának és szabadelvű társainak kezére! A sza-
badelvüség sokaknál fölötte önző haszonlesés, melyet 
a politikai egyletek gyűléseiben ülve, keblökön oly 
édes reménynyel simogatnak 

Febr. 25-én az eskütől vonakodó papság helyét 
mindenütt az alkotmányosan esküdött papság fog-
lalta el. Száz harminczöt püspök közül csak hatan es-
küdtek ; 75 püspöki szék, 40,000 plebania jutalmul vi-
rágzott a szakadárságig vitt szabadelvüség megdija-
zására. Gobel, lyddai püspök párisi lett, az autuni 
püspökkel együtt szentségtörő kezekkel, szentségtö-
résben , u j szentségtörésekre püspököket szentelt, 
kiket Camus nevezett. A püspökök, kik az esküt meg-
tagadták, egyetlen egyet se szenteltek püspöknek. 
A gallican jogtan önmagát tagadta, önmagát megha-
ladta, később vérben mosta. — Mart. 10-én és apr. 13-
án VII. Pius az alkotmányosokatahitegységre hivta, 
de a megjutalmazott szabadelvüség az atyai szavat nem 
hallotta, a mélységnek szemhunyva rohant, a nem-
esküvőket papistáknak csúfolta, Juigné-t párisi érse-
ket, Bonneval senezi, Castellane mendei püspököt töm-
löczbe, a tömlöczből számkivetésbe küldötte. A nép 
az alkotmányos papokat el nem fogadta, a nem-eskü-
vők tehát szégyenkő voltak az alkotmányosokra. 
Azokat el kellett távolítani. — Jul. 11-én Voltaire a 
Panthéonba vitetett, az alkotmányos papság kisérte 
a világosság nagy mesterét a dicsőség csarnokába. 
Mi a szabadelvüség, itt már tisztán látható lett. „Az 
emberiség örök hálával tartozik Voltaire-nek, igy 
szólt Condorcet. Voltaire nem látta azt, mit mi látunk, 
de még is ő tette. A történelem föl fogja jegyezni, 
hogy e nagyszerű forradalom, melytől Európa retteg, 
az ő müve. O megtörte a papságot, mivel különben a 

0 Grégoire Henrik is mondá : „II est bon d'avoir des 
amis partout" mikor cher-loir-i alkotmányos püspöknek vá-
lasztatott. Des Perséc. T. II. p. 570. 
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királyságot meg nem dönthette volna. A bölcsészek készítik 
a forradalmat, a nép keze v é g r e h a j t j a " ' ) Nov. 29-én az 
eskü minden papra kimondatott, akár lelkipásztor, akár nem ; 
itt már a papság elvben üldöztetett. Annyit megszavazott a 
szabadelvű papság, saját rendjének kiirtását hogyne sza-
vazta volna meg? Mélység tátongott, szédültek a fejek, min-
denki hanyat-homlok rohan egy , még nem ismert borza-
lomra. — VII. Pius mart. 19-én a szakadár alkotmányos 
püspököket kárhoztatta, az esküvő hat püspökét siratta, 
a minden canon ellen tett püspök szenteléseket szentségtö-
résnek nyilatkoztatta, mindnyájokat kiközösitetteknek mond-
ta. Ezt tette 129 franczia, és 192 külföldi püspök, mivel a 
szent-szék, miként 1860-ban, mindnyájok véleményeit kikérte; 
de az alkotmányosak, miként most Passaglia, magukat kikö-
zösitetteknek nem ismerték. — April 6-án Törné alkotmá-
nyos cher-i érsek indítványt tett a papi öltöny letiltására; 
Gay-Vernon, haute-vienne-i püspök papi öltönyét az elnök 
asztalára dobta, ezt tapsvihar fogadta. Hol az elvek változ-
tak, a ruhának is változni kellett, s a ruhának eldobása, elő-
játék volt a hitnek, a cultusnak eldobására, melynek eme ru-
hában szolgált. 

A törvény az esküvésre ki volt mondva, ennek enge-
delmességet kellett szerezni ; a nem esküvő papok tömlöczbe 
zsufoltattak, sauyaruságokkal esküre szorittattak. Laval, Di-
jon, Rennes, Angers, 400—500 papot tartott a tömlöczben. 
A hitvallók szaporodtak, mivel az esküvők közül sokan eskii-
jöket viszszavonták, a gonoszságra adott eskü ugy se kötelez 
másra, mint bűnbánatra. Maj. 26-án deportatio volt kimondva 
a nem-esküvőkre; mivel a papi hűség, miként Passaglia előtt, 
öszszeesküvés volt a haza ellen. A conspiratorok minden e-
rényben conspiratiot látnak. A tömlöczökből a tengerparti 
városokba vitettek a hü papok, az uton szidalmaztattak, 
mint gonoszok a vesztőhelyre vitettek. De a deportatio 
hoszszu mód volt a büntetésre, a porosz hadak már 
Verdunt ostromolták, a forradalmárok Parisból futni ké-
szültek, a jacobin clubbok a népet izgatták, hogy gyilkolja 
le a nem-esküvőket. Parisnak utczái , piaczai 1792-ki 
sept. 2-án, 3-án vérben áztak, már nem halott testeket, de a 
halott testek darabjait mutatták. Saint-Germain kolostorban 
42, Vaugirardiban 120 bitvalló pap lekaszaboltatott, holDu-
lau arlesi érsek, s Rochefoucauld beauvaisi püspök föloldoz-
ván, megáldván a vértanukat, az ajtóhoz állott, hogy első le-
gyen a vértanuságban. 3) A tartomáuyi városok folytatták az 
öldöklést, nem nézve ki esküdött, ki nem esküdött, sőt a mé-
szárlás is hoszszu mód volt a gyilkolásra, Collot szinész át-
lyukasztott hajokban vizbe fulasztotta a hitvallókat. Passag-
lia csak törvényt akart, az eskü megtagadásában hazaárulást 
kiáltott, Fumel, Pinelli, Petrucelli utánozta volna Collot-ot, 
teljesítette volna, mit Diderot javasolt. 4) Passaglia emez 

„11 n'a point vu tuit ce qu'il a fait , mais il a fait tout ce que 
nous voyons. — Ceux qui sauront écrire l'histoire , prouveront, que le 
premier auteur de cette grande révolution c'est Volteire. S'il n'eus pas 
hrisé le joug des pretres, jamais on n'eut brisé celui des tyrans." (Mer-
cure de France nr. 32. août 7.1790. p'27. samedi. Mémoires 1. c. p. 186.). 

2) Gabourd, Afienblée legislat. p. 339. 
») Gabourd. p. 467. 

, ,Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre. A défaut 
d'un cordon pour étrangler les rois." (Les Eleuthés romanes T. XV. 
p. 488. ed. Xiegon. — Mémoires 1. i. p. 211. 

irányban lökést akart adni a forradalomnak. Mire nem képes 
a divatos szabadelvüségü pap ! 

A szabadelvüség fokok- s mozzanatokként búsabb ala-
kot ölt. Sept. 21-én Grégoire a királyság eltörlését indítvá-
nyozta. A fogoly király élete összeesküvés volt a forradalom 
ellen, miként II . Ferencz király jelenléte Romában, s IX. Pius 
is, ha a koronás forradalom Romába vonulna. A király jan. 
17-én halálra Ítéltetett, az alkotmányos szakadár püspökök 
közül öten halált, kilenczen örökös tömlöczöt szavaztak. A 
papságra a napok mindinkább nehezedtek. April 21-én a de-
portatio-i törvény megélesíttetett, a vérontásra uj lökés ada-
tott. Rochefort alatt több mint 10,000 pap lefulasztatott. Is-
teni gondviselés volt, ha valaki külföldre menekült. — Oct. 
5-én a keresztény naptár eltörültetett, quiescere faciamus 
dies festos Dei in terra. Negyven pap közül 32 szavazott az 
eltörlésre. Jö t t nov. 7-e, az Isten megtagadtatott, a keresz-
ténység kitiltatott, babonának kiáltatott. Gobel a szószéken-. 
„Elveimhez hiven, ma leteszem papi hivatalomat.- ' Tizenhá-
rom káplánja szintén azt tette. Lindet : „Első voltam, a ki 
megházasodtam, soha mást nem hit tem, mint a mit ma hi-
szek ; szervezzünk az e3z-istennek ünnepet." Gay-Vernon : 
„Vártam a kedves perczet, hogy e babonát eldobhassam ma-
gamtól". Lalande, Séguin, Chabot, Massieu, Jarente, Marol-
les, Pelletier, Thibault, Héraudin, Mollnier, Pontard, Savines, 
Lefessier, Panisset, Porion, Laurent, Domeuchel , Joubert, 
püspökök, mindössze 27-en a mit hittek babonának; a mit 
gyakoroltak, álnokságnak nyilatkoztatták. Megégették a mit 
imádtak, imádták a mit őseik 1000 év előtt megégettek. A 
szabadelvű papság a szakadáros egyház kormányzatára méltó 
főpapokat adott. Az egyház középpontjától elszakadva, a ke-
gyelemtől, a malaszttól szakadtake l ; mit nem képes tenni 
malaszt nélkül az ember? Az istentagadók között az élő Is-
tennek hite öszszeesküvés volt, melyre halál várt. A szabad-
elvű papok mind ezekre közreműködtek, s a szomorú drámát 
a nyaktilón vesztett fejükkel bezárták. Passaglia lépésének 
horderejét a franczia szabadelvű papok nyitják meg előttünk. 
Az olasz forradalmat a franczia forradalom leányának vallot-
ták, a leány anyjának nyomdokain halad. Most Passaglia in-
dítványa elvettetett ; de ki áll róla jót, hogy Petrucelli nem 
hozza szőnyegre? A kamarákban többször volt szó alkotmá-
nyos egyházról. Papi közreműködés nélkül a kereszténység 
kitagadása se lehetséges. 

Csapjuk le a függönyt, a gyászos képtől sóhajtva tá-
vozzunk : mire nem képes a divatszerüleg szabadelvű pap! ') 

*) Sajnálkoznánk, ha a szónak szokásos sokértelműségén, minden 
szándékunk ős tiszteletünk ellenére olvasóink közül vagy egyik, ki ma-
gát bizonyos helyi viszonyok közölt szabadelvűnek vallja, megsértve ta-
lálná. Mi a szavat nem egyesek által vett értelemben, hanem a politikai 
tanrendszer értelmében veszszük, a mely szabadelvű, mivel a tévelynek 
és igaznak, a gonosznak és jónak egyenlő jogot, és életigényt ad, s tu-
lajdonit, s igy minden methaphysicus tekintélyt tagad, mely tagadás, 
bár mily téren alkalmaztassék, minden természeten fölüli igazságnak 
tagadására rövidebb vagy hoszszabb uton, de mindég elkerülhetetlenül 
vezet. Kik sértve találnák magokat, talán a szót ezen értelemben nem 
veszik; s ha ebben vennék, nein tollunk, hanem az igazság sértene, 
melynek hegye penetrabilius omni gladio ancipiti. 
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K ö r l e v é l . 
(Vége.) 

Lépjünk mi, mint uj kar, az ő szentélyébe, hirdessük 
dicsőségét, kérjük nagyszerű küzdelmeinkre mennyei kegyel-
mét, engeszteljük meg a bántalmakért folytonos imádásunk-
kal, ékesítsük föl az Isten házát szeretetadományainkkal. 
Lépjünk mi, mint u j kar, az ő szentélyébe szervezendő Ol-
táregyletünkkel; bizonyosak lehetünk benne, hogy azon cse-
kély áldozat, melyet imákban és szeretetadományokban nyuj-
tunk a Legfölségesebb elé, áldásteljes eredményeket fog föl-
mutatni s mig egy részről ekkép a hitéletet tápláljuk, más 
részről nagyszerű buesuengedményekben részesülhetünk. 
Különben az alakítandó társulat ezéljának, szervezetének 
bővebb átérthetése végett a társulat alapszabályainak né-
hány példányát ide mellékelve megküldöm azon utasitással, 
hogy tisztelendő papságom e példányokat a legelsőben ta-
gokul jelentkezőknek adja át s minden egyes plebánus a ta-
gokul jelentkezettek számáról, nevéről, az imádásnak tőlük 
választott napjáról s órájáról hivatalomat minél előbb érte-
sitse s akkor majd azon tagok számára is, kiknek az alap-
szabályi könyvecskék jelenleg küldött példányaiból nem ju-
tott, szinte fog egy egy példány küldetni. 

E fölhivást a tagok jelentkezése végett különösen 
azon oknál fogva teszem most, mert csak most legközelebb 
mult el a nagy böjt, azon időszak, melynek folytán az anya-
szentegyház erkölcsi tanításaiban a testsanyargatásán kivül 
az imádság és alamizsnálkodás gyakorlására százszorosan 
buzdított benneteket; minél fogva erősen hiszem, hogy ez 
idő alatt Krisztus Jézus kínszenvedéseit átgondolva, azok 
fölött töredelemmel, összezúzott bűnbánó lélekkel elmélkedve, 
sokkal hajlandóbbak, készebbek vagytok imádsággal ajka-
tokon, szereteíadománynyal kezetekben, könyekkel szeme-
tekben, jelenni meg az Isten házában s kérni bocsánatát a 
bántalmakért, melyekkel illettétek, erőt az üdv elleneivel és 
akadályaival való küzdelmekre ; annál inkább hiszem ezt, 
mert az anya-szentegyház szivrázó szertartásaiban elétek 
-adta, s ennél fogva élénken van még emlékezetekben, hogy 
tizennyolez évszázad előtt ép ez időtájban isteni Üdvözítőnk 
az Oltáriszentségben magát a világnak átadta, az uj szövet-
ség isteni áldozatát megalapította s véghetetlen szeretetét 
az emberiségnek örökségül hagyta ; hiszem, sokkal nagyobb 
lelkesedéssel karoljátok föl az ajánlottam Oltáregylet ügyét 
-ezen időszak után, melyben, fölteszem, komolyan s könyek 
közt elmélkedtetek a fölött, hogy Krisztus, kinek nagyobb 
dicsőítésére ez egylet alapittatik, a mi büneinkert vért izza-
dott, a nép vad lármája közt az utczán hurczoltatott ; hogy 
Péter megtagadta, a főpap szolgája arczul csapta őt s a po-
roszlók gúnyt űztek belőle ; hogy megostorozták, tövisekkel 
megkorouázták, keresztre feszitették őt s ott meghalt az em-
beriségért. Illő, hogy ép az ezek fölött tartott elmélkedések 
után lépjetek azon egyletbe, mely föladatául tűzte az ellene 
akkor s most intézett bántalmakért engesztelő könyeket, 
bűnbánó szivet vinni szentélyeibe, hol ő az Oltáriszentségben 
elválhatatlan barátunk, atyánk, tanitónk, vigasztalónk lőn; 
hogy a nagyböjtben megünnepelt világmegváltói események 
szemléletétől lelkesedéssel lángoljon föl szivetek buzgóbb, 
kitartóbb imádására, ki Istennek bizonyította be magát cso-

dá iva l ; forróbb szeretetére, ki életét adta értetek ; szentegy-

házainak illő főlékesitésére, ki a bün szenyéből az ár tat lan-
ság hófehér ruhájába öltöztette lelketeket, megmosván azt 
saját vérében, ki, ámbár tekintete előtt az ég erei megren-
dülnek, a szeráfok szárnyokkal takarják el arezukat s a nap 
és csillag elsötétülnek, magát megalázva az Oltáriszentség 
titkában a kenyér és bor szine alatt segiségünkre, gyámo-
litásunkra folytonosan köztünk lakozik s beteg lelkünk táp-
lálására oda adja magát égből szállott manna gyanánt, mely 
minden íz gyönyörét magában foglalja; mert hívebb kinyo-
matot, életet ezen tartozó imádásnak, szeretetnek és hálának 
nem adhattok, mint ha az Oltáregyletben léptek, melyben, 
mint az angyali karban, szünet nélkül zeng az ő dicsérete, 
egyik sziv másiknak adván át forró imáját. — A sikernek 
annál több reményével intézem hozzátok főpásztori szava-
mat, mert annak imádására hivlak föl benneteket, ki az ör-
dög hatalmát megtörte halálával, a halált meggyőzte föltá-
madásával, s mikép a húsvéti szent ünnepek alatt jelképezve 
láttátok, mint győző Isten a halhatatlan győzelem zászló-
jával áll a világ fölött, ki a hit, remény és szeretet fegyve-
rével még eddig mindég diadalról diadalra vitte anya-szent-
egyházát, 'ki előtt a hitetlenség hada is egyszerű imáitokra 
vagy mint árnyék fog eltűnni családi boldogságtok küszöbé-
ről, vagy az ő oltárai kövén íogja elsirni a megbánt tévedés 
könyeit s a ti, az angyali karokból visszazengő imáitok, mi-
ket ez egyletben az Oltáriszentség előtt elmondatok, fognak 
kegyelemképen a győzött megtértek fölött lebegni. 

Lelkesítsen benneteket az egyletbe lépésre a szentek 
példája, kik napokat, heteket töltöttek az Oltáriszentség 
imádásában s ott merítették azon bámulatos lelki erőt, mely 
őket a test, világ és ördög ellen vitt harezokban győzelemre 
segitette; lelkesüljetek őseitek példájára, kik csata előtt az 
ur szent testét magukhoz vették; buzduljatok a vértanuk 
példájára, kik véröket öntötték Krisztus oltárai elé szőnye-
gül ; emelkedjék lelketek a gondolatra, hogy az anya-szent-
egyház szellemi kincstárát imáitokkal szaporítjátok ; gondol-
jatok arra, hogy sok ember van, ki csak káromlásaiban em-
liti Isten nevét, hogy sok haldokló van, ki mellett halála 
óráján nincsen imádkozó; lelkesítsen benneteket előérzete 
az örömnek, mely, midőn Isten szine előtt lelketek egykor 
megjelen, fölmagasztal, ha látandtátok, hogy az egyháznak 
a hitetlenség fölött kivívandó diadalmait részben a ti az Ol-
táriszentség előtt elmondott imáitok eszközlék ; lelkesüljetek 
arra, hogy részesei lesztek azon lelki haszonnak, mely az 
egész egylet imáiból és szentmise-áldozataiból viszonyosán 
minden tagra háramlik életében és halála után ; tartsátok 
dicsőségteknek, hogy adományaitok ott ragyoghatnak a 
mindenható világmegváltó Isten szentélyeiben, hogy ekkép 
az adományaitokon szerzett tárgyakkal a lanyhább buzgósá-
got nevelhetitek ; kövessétek azon, sokszor fejedelmi hölgye-
ket, kik himzeteikkel ékesiték föl az Ur oltárait ; szolgáljon 
ösztönül a választott nép tette, mely a szövetség hajlékának, 
az uj szövetségi szentegyházak ezen előképének főlékesité-
sére minden drágaságát, ékszerét fölajánlotta ; lelkesítsen 
benneteket az ájtatos asszonyok szelleme, kik drága kenete-
ket vittek az Ur koporsójához ; jusson eszetekbe, hogy, ha 
a hitetlenek hányják, vetik magukat, mindamellett remegő 
szivök romlottságában, százszorta nagyobb s csak az a valódi 
dicsőség nektek, ha Isten dicsőségét zengitek ; emlékezze-



tek a hitterjesztőkről, kik a lelki vakság s hitetlenség ellen 
küzdve , életveszélylyel viszik egyik sarktól másikig a kath. 
tant, melynek áldásait ti már nyugton élvezitek — s küzd-
jetek itthon imáitokkal a hitetlenség s Krisztus bántalmazói 
ellen. Meglátjátok, hogy, igy cselekedvén, e nagyszerű hit-
tel lépvén a hitetlenek ellenébe, az a győzhetetlen Krisztus, 
a szivek királya, az örökkévalóság ura, kinek szentlelkével 
mindenkor leküzdte még az egyház ellenségeit, ujjával int s 
megrendülnek a hitetlenség alapjai s boldogabb, hivőbb kort 
láttok talán már ti is, de lát bizonyosan a késő nemzedék, 
mely áldással emlékezik egykor őseiről. E jobb kor reményé-
ben, az Isten Szentlelkét esdve le szivetekbe, püspöki s atyai 
szeretetem teljéből megáldlak mindnyájatokat az Atyának és 
Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. 

János, m. k. p ü s p ö k . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NÉVED. Az 1860-ki esztergom-főmegyei zsinat 22-ik 

határozatának értelmében volt kitűnő szerencséje a verebé-
lyi alesperesi kerületnek kebelében üdvözölni szelidlelkii fő-
esperesét, mélt. és főt. M a j s c h Jakab urat, ő szentsége 
házi praelátusát, prépostot, esztergomi kenonokot, arany-
misés papot. 0 mlga folyó évi junius 7-kén hagyta el a fő-
megyei székhelyet, és szerencsésen érkezett Verebélyre, hol 
őt, az érdemekben megőszült prépost s kerületi alesperes 
B u b 1 i k István ur szivélyes üdvözlő beszéddel fogadta. 
Junius 8-kán megkezdte afőesperesi látogatást Neveden, hol 
midőn szent-mise után az egészen kijavított anyatemplomot 
megvizsgálta, a helybéli elemi tanodába magát megalázván 
ott a tanodába járó gyermekeket a hitvallástanból s más tár-
gyakból kikérdezte, a felelőket pedig imádságos könyvekkel, 
szent képekkel, s többnemü szép emlékekkel megajándékozni 
kegyeskedett: délután Tajna fiókhelyre az ottani kis-sári fi-
óktemplom megvizsgálása végett távozott. — Junius 9-kén lá-
togatási magas tisztjét folytatta Melleken: az anyatemplomban 
és tanodában tett látogatás végeztével megtartatott a kerü-
leti tavaszi papi gyűlés. A kerületnek szeretvetisztelt nes-
tora és rendes alesperese Bublik István prépost ő nga üd-
vözölte ő méltóságát, ki is a Szentlélek segítségül hívása 
mellett remek szónoklattal, vele született leereszkedő nyájas-
sággal, bölcs észrevételekkel, és a szent czélokra, valamint a 
kerület javára ajánlott pénzösszeggel tette hasznossá és fe-
iedhetlenné e tanácskozmányt. A tanácskozmány végén S e-
b e s t é n y i Lajos bessenyői alesperes ur a kerület nevében 
szivélyes köszönetet nyilvánított ő méltóságának azon bá-
mulatra méltó atyáskodó tapintatért, melylyel ezen alkerü-
leti papi gyűlésben elnökölni méltóztatott. Junius 10-kén déle-
lőtt Csiffáron, délután Alsó-Győreden, 11-kén Verebélyen, 
12-kén Bessén, 13-kán Füssőn, 15-kén Nagy-Lóthon, 16-án 
Bessenyőn, 17-kén délelőtt Ó-Hajon, délután Nagy-Mányán 
folytatta főesperesí látogatásai. Ő mlga. mindenhol az Isten 
házán és az illető lelkészi vizsgálaton kivül különös figye-
lemmel viseltetett a tanoda iránt, ezt megtekinteni, benne 
sokáig időzni, a kisdedeket atyailag kikérdezni, őket minden-
nemű drága ajándékokkal szorgalomra buzditani örvendetes 
kötelességének tartotta. E főesperesi látogatáshoz, melyet az 
alulirt plebánus alkalmi latin ódával is örökitett, a kerület 
minden plébániájában az aranymisés főesperes ur a legna-

gyobb lelkesedéssel, a ragaszkodásnak, szeretetnek, hódolat-
nak minden jeivel l'ogadtaték a minden rang- és osztálybe-
liek által jeléül, hogy e kerületben az egyházi főhatóságok 
illő bécsben tartatnak. A mindenek Gondviselője vezérelje ő-
mlgát további éltében, hogy apostoli szellemével még soká 
boldogítsa az iránta való szeretet- és tiszteletben versenyez» 
verebélyi alesperesi kerületet. 

Kovács János sk. n é v e d i p l é b á n o s . 

LONDON, maj. 7-én. A képviselők háza végre 30 sza-
vazati többséggel april 20-án elismerte, hogy a kath. rabok-
nak a tömlöczökben megtagadtatik a vallás vigasztalása , s-
megengedtetik a kath. papoknak, hogy a tömlöczökben gya-
korolhassák ténykedéseiket. E törvényjavaslat ugyan csak 
másodszor olvastatott föl, még egyszer fognak fölötte sza-
vazni , s tekintve a csekély többséget , mely mellette volt,, 
épen nem lephet meg senkit , ha a harmadik fölolvasásnál 
megbukik. A szónokok melegen védték a javaslatot , az e r -
kölcsi suly megnyeretett, de mégis a hallgató tagok döntik 
el a kérdést. — A vitatkozást Grey György belügy minister 
nyitotta meg, kijelentvén, hogy a törvényjavaslatot az igaz-
ság és a következetesség követeli. íme , úgymond, ha a kath. 
vallású katona hadi fenyíték alá vétetik, az államtól fizetett 
kath. tábori pap minden pillanatban hozzá mehet ,• ha e ka-
tona polgári tömlöczbe kerül , nincs kath. pap , ki őt e l lá t -
hassa, a törvény a kath. papot a tömlöczből kitiltja. A liver-
pooli tömlöczben van rendesen 888, közöttük 485 katholikus,. 
s eddig csak 36 fegyencz élvezi a szabadságot, hogy hozzá 
kath. pap bemehessen. Irlandban némely órákban megenged-
tetik a kath. papoknak belépni a tömlöczbe, s hol évenként 
alig fordul meg egykét államvallásu fegyencz, mégis azért 
a községek pénztárából fizetett káplán van ; nálunk pedig 
oly tömlöczöknél, hol felénél több kath. fegyencz találtatik, 
egyedül az állam-vallásu káplán tar ta t ik , s a kath. fegyen- . 
ezek ennek szolgálatjával kényszeríttetnek élni. — Langton 
a javaslat ellen szólt, mivel reá nincs szükség, nélküle a t ö m -
löczök megvoltak, s ha a javaslat elfogadtatnék, csak a köz-
ségek pénztára lesz terhelve. Howard, Britanniában egyetlen 
kath. képviselőj, mivel a többiek Irlandból vannak itt, mon-
dá: „Igazságtalanság az, midőn a fegyencztől kérdezik, ka-
tholikus-e? ezt fölirják, s nem bánnak vele ugy, mint katho-
likussal, hanem követelik, hogy a kath. papért annyiszor-
mennyiszer folyamodjék, mivel félnek, hogy e miatt k e m é -
nyebben ne bánjanak velük, mint a protestánsokká!. A ka-
tholikus raboknak minden önkényszerü ingerkedésekre ké-
szen kell lenni; íme a raboknak testvére küld neki imaköny-
vet, e könyv nem protestáns, a tömlöczőr elkobozza a köny-
vet, sem a rab, sem a rabnak testvére nem látja azt többé.. 
Tegyük föl az eseteket, legyen egy 14 éves i f jú befogva, ki-
ről még senki sem kételkedik, hogy jobb útra t é r , szülői 
akarnák, hogy a kath. pap oktassa, buzdítsa jóra, de czélhoz 
nem jutnak, mivel a rabnak kellett ezt kérvényezni, s a ke-
gyelemből adott engedély csak egy esetre szól. Folyamodik 
a rab ily kegyelemért, három hónap múlva megkapja, ismét 
három hónap elmúlik, mig ily kegyelmet kap másodszor, ide 
nem számítva a megtagadást. Ez ellentmondás, hogy az ir-
landi születésü rab Angliában más módban részesüljön, mint 
az itt született. A tapasztalás bizonyítja, hogy könnyebb 
volt a fegyelemnek föntartása o t t , hol a tömlöczökhez kath. 
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pap is alkalmaztatott. — Szólt ezután Patten ezredes a ja-
vaslat mellett, festvén a példátlan türelmetlenséget, mely 
Angliában a tömlöczökre nézve a katholikusok iránt uralko-
dik ; szólt azután D'Israeli emez értelemben : „Uraim ! Van-
nak a teremben, kik a protestantismust egekig szeretik ma-
gasztalni. Hanem koronánk kath. alattvalói azok, kik legke-
vesebbé kételkedhetnek a közöttünk uralkodó prot. szellem 
«erejéről. Miként? Nem régen érezték ezen szellem csapásait. 
Ez pedig az, hogy Angliának számos képviselői között egyet-
len egy vagyon, a ki kath. hitet vall, s ez Howard E d u a r d " 
Ez villám volt a képviselőkre, figyelmet gerjesztett , s az 
•egész szónoklat, teli ilyszerü igazságokkal, a javaslat mel-
lett szólt. Szólt mellette Palmerston lord is, ellene pedig, a 
mi semmiképen sem maradhatott e l , Newdegate , szerencse, 
hogy a képviselők, valahányszor Newdegate szól, ki mennek 
•csacsogni. Legyen ez elég a mi kamaránkról. — Birmingham 
városának hatósága 20,000 frankot szavazott egy kath. ká-
polnának épitésére. Poncia, egyetlenegy a városi tanácsno-
kok között, erélyesen rajta volt, hogy miután Birminghamban 
több mint 32,000 katholikus vagyon, a templomi szükségle-
tek pedig a községi adóból fedeztetnek, hogy már egyszer a 
katholikusok számára is legyen igazság. A megadott 20,000 
frank, habár Poncia 30,000-et követelt, dicséretére válik a 
városi hatóságnak. — Paulai sz. Vincze társulata Londonban 
böjt első vasárnapjától april 19-ig, midőn a gyűlés tartatott , 
tizenöt taggal szaporodott, mindössze pedig 228 tag vagyon. 
Mult évben a társulat bevett 23,914 frankot, önkénytes aján-
latokból bejött 59,251 frank, kiadott pedig 67,500 frankot. 
Azonban mindent össze számitva, a mult évi bevétel tesz 
137,041, a kiadás pedig 113,022 frankot. A társulat csiszma-

ctisztitókat szervezett az utczákon, a piaezokon, kik közül 
mindegyik általán 1 frankot keres. Midőn Alexandra ko-
rona-herczegnő bejött Londonba, az egyik tisztitó 13 f r t s 
10 centimet keresett. Már nincs kath. fiu, ki a prot. csisz-
matisztitók egyletébe (brigade) állna. Oh a világ nem tudja, 
mivel nem űznek Londonban proselytismust, még a prot. tol-
vajtársulatok sem vesznek be tagul egy katholikust. Ez ugyan 
nem árt, mivel nem is szeretjük," ha ily társulatba beáll, de 
jellemző, hogy a csiszmatisztitó fiuk közé is a beállhatásra 
anglicán vallás volt szükséges, s igy a sz. Vincze-társulatnak 
kath. fiukból kellett az utczákon csiszmatisztitó társulatot 
alakitani. Az angol mindent hármas haszonra fordít, ő még a 
vallásból is tud üzletet csinálni. — Irlandból a tudósitások 

:szivrepesztők. A földek csak félig vannak bevetve, mivel a 
mag fölemésztetett. A tuami érsek, Mac-Hale Jánosa követ-
kező levelet irta lord Palmerstonhoz, melyben atyai szorgos-
kodásának,bölcseségének, pásztori igazságának fényes tanúsá-
gát adta. „Az irlandi nép magára van hagyatva, a nélkül hogy 
a földes ur és a zsellérek közötti viszony megjavittatott volna, 
s igy a fegyelmetlen önzésnek makacs és kegyetlen ösztöneinek 
prédául átadva, nem képez többé társadalmat, hanem mint az 

.arabselhagyja ősi helyét, a honnan elűzetett, s a mely reá nézve 
oly terméketlen mint a puszták sivatagja A mult esős és viha-
ros tavaszon a zsellérek bevetették kis földjeiket, amint tud-
ták. A rossz aratás minden reményeiket meghiúsította, s igy 
a legnagyobb nyomorba estek. Ha e tavaszon bevethetnék 
földjeiket, még fáradnának jó reményben a jövő aratásra. 
Hanem a magot a téli nyomorban kényszerültek fölemész-

teni, vagy alacsony áron eladni, hogy a bérletárt lefizethes-
sék novemberben. Még néhány nap, és a vetés ideje elmúlik, 
majusnak élesztő ereje vetetlen földekre fogja önteni suga-
rait, melyek, ha bevettetnének, jövő évre a nyomort a nép-
től elűznék. Angolország nem aratand külföldön dicséretet, 
ha legtermékenyebb földje, mint a milyen az irlandi, vetet-
len és kopáron maradand , s ez akkor, midőn a gazdagok 
nem tudják, hová fektessék be nagy tőkéiket Önök élvezetet 
találhatnak Erzsébet, Cromwell s orániai Vilmosnak irtó 
rendszerében az irlandi népre nézve, mivel a kegyetlen tör-
vényt a népre nehezedni hagyják. Emlékezzenek meg azon-
ban, hogy miként a kivándorlás növekszik, a haza szeretete is 
lángolóbb lesz azoknál, a kik itt maradnak, s tudván, hogy 
hazájuk az igazságtalan törvényeknek lett áldozatja, annál 
inkább fog nemzeti parlamentet követelni." 

JERUSALEM, maj. 10-én. A ciliciai patriarchának 
joghatósága egyedül az örményekre szoritkozik, de kiterjed 
Egyptom, Palestina, Syria, Ciprus, Cilicia, Cappadocia, ki-
sebb Armenia, Kurdistan, s Mesopotamia vidékeire. Ezen ret-
tentő nagy terjedésenaz örményeknek 12 püspökük van Aleppo 
Diarbelkir, Alexandria, Neocaesarea, Jerusalem, stb. váro-
sokban. Az egyházi ügyek 32 liitküldéri állomás által ke-
zeltetnek, melyek közül 15 igen régi, 5 ujabb eredetű, 12 pe-
dig csak 1849-ben állíttatott föl. Az örmény kath papság 
valóságos küzdő hadsereg, mivel nem szűnik meg az eretnek-
ség és szakadárságból a lelkeket kiszabadítani. Törekvései 
legújabb időben fényes sikert arattak. Az 1849-i év u j kor-
szakot nyitott számukra, mivel az óta több mint 15,000 meg-
térés történt. Caesareában 20,000 tért meg az igaz hithez, 
s alapos a remény, hogy a többiek se fognak soká késni a 
megtéréssel. Emmanuel örmény liitküldérnek levele febr. 
4-ről Mihály jerusalemi örmény érsekhez, s a ciliciai patri-
archa helyetteséhez bizonyitja, hogy a megtérések napról 
napra szaporodnak, s eddig Caesareaban több mint 10,000 
kath. örmény vagyon. Emliti, hogy legfőbb szükség egy il-
lendő templomot emelni, mivel a keleti keresztények rend-
kívül szeretik a templomok fényét és méltóságát; továbbá 
egy iskolát, mely általában Keleten oly nagy hiányt képez, pe-
dig ez a jövendőnek záloga. A kath. hitnek ily terjedése az 
örmények között fölötte vigasztaló, de nagy áldozatokat kö-
vetel. Bizonyára a három püspöknek, a 24 papnak és a Szep-
lőtelen fogantatásról nevezett három nénének, kik e tájon 
a kath. hitnek terjesztésében s a fiatal nemzedék oktatásá-
ban fáradoznak, pénzsegélyre van szükségük. Ezen iskolák-
ban a hitnek elemein kivül a kézi munkában is adatik okta-
tás, s igy ezen iskolák Keleten a polgári műveltségnek va-
lóságos csemetéi. Az örmény kath. egyháznak csak egy pap-
neveldéje vagyon Libanon mellett, s ez a patriarcha fölü-
gyelete alatt áll. Alapittatott 54 év előtt 12 növendékre, 
most 30 növendéket számit, a legszegényebben élnek. Azon-
ban e neveidéből szent buzgalmu hitküldérek, s bölcs püs-
pökök kerültek már ki. Egy püspök van az igazgatással meg-
bizva, a tanárok mind papok, a kik mind itt neveltettek. Az 
örmény, arabs, s török nyelveken kivül a latin, az olasz, s a 
franczia nyelv is tanittatik. Az uj megtértek szüségeinek fe-
dezésére szükséges néha a templomnak ezüst edényeit is 
eladni. Azért a jerusalemi örmény érsek a katholikusok ada-
kozó nagy lelkéhez fordult; nem szégyelte bevallani az ör-



mény egyház szegénységét, s kegyeletes fillérekre kezét ki-
nyújtani, hogy a szaporodó örmény egyház ezen nemzetnek 
szétszórt fiaival minél előbb beteljék, s ne legyen örmény, a 
ki ne a romai anya-szentegyház hitét és egységét vallaná. 

KRAKO, jun. 6-án. Nem szokásunk bár mily for-
radalmi kiáltványoknak terjesztésére magunkat eszkö-
zül adni; és bár mint vélekedjék is valaki a lengyelek 
fölkeléséről, abba hagyjuk, hanem a fölkelés középponti, 
most már magát nemzetinek nevező bizottmánynak kiáltvá-
nya több indoknál fogva figyelemre méltó. Miután a fölke-
lők religionk minden gyakorlatait oly pontosan végzik a csa-
tározások szinhelyén is, nincs ok reá, hogy ezen vallásossá-
got csupa politikai színlelésnek tekintsük, mint mikor 
Garibaldi nagy pompával Palermoban a templomban sz. 
miset hallgatott. Bizonyára, a ki kéri a nőket, miszerént 
intsék meg a papságot kissé nagyobb ildomosságra, hogy ne 
beszéljenek az isten-evésről, az csak ravasz színlelésből lehet 
jelen a szent-misén, hová senki se parancsolja őt. A lengyel 
fölkelők vezetői kiáltványt bocsátottak a papsághoz, s igy 
szólnak: „Lengyelország hatalmas kezdett lenni, mikor a ker. 
hitre tért. Az egyház megszentelte az ő hatalmát, föleleve-
nité az ő szellemét, s egységben tartotta fön a nemzetet A 
ker. hit által terjedett szélesebbre, mivel Litvania mihelyest 
ker. hitre tért, azonnal lengyel tartomány lett. A lengyel 
nemzet hiven az ő isteni küldetéséhez, védelmezte a Keletről be-
törő vadnépek ellen a kereszténységet, az egyháznak hős leá-
nya távol tartotta a muszkákat és tatárokat, megverte Várna és 
Bécs alatt a törököket, törvénykezését s nemzeti intézményeit 
a ker. hit alapjaira foktette. Sehol a nemzetet át nem hatotta 
annyira a ker. kath. bit, mint a lengyel nemzetet; ő a religió-
ból soha sem csinált politikai eszközt, soha le nem igázta 
az egyházat, soha sem sértette ennek szabadságait, jogait. 
0 is volt egyedül egy a ker. nemzetek között, melynek a ker. 
hitért küzdő fiaiért az egyház napjában háromszor imádsá-
got rendelt. A meddig a ker. hit volt nemzeti életének alapja, 
addig virágzott a hatalma is. A mint a ker. hitnek uralko-
dása hanyatlott, a nemzet is végromlásnak eredett, kivált mióta 
az önérdek adott szabályt Európában az országoknak. Ezen 
önérdektől kölcsönözött országlási szabály a vestphaliai békén 
tünt föl először általánosságában , s először történt , hogy a 
diplomaták köréből hiányzott a pápa és Lengyelország kép-
viselője. Lengyelország nem vehetett részt oly nemzetközi 
rendszerben, mely az állam érdekeit elválasztja a keresz-
ténységtől ; s ezen időtől fogva, egy éjszak-keleti hatalom, 
méltó képviselője a kereszténységtől elszakadt politikának, 
kezdett emelkedni, s Nyugat felé terjeszkedni. Lengyelor-
szág megdöntetet t , de megdöntetését fiainak vérével di-
csőitvén, a kath. egyháznak képét mutatta föl. S mit is tett 
a lengyel nemzetnek ellensége, hogy nemzetiségünket meg-
ölje? 0 ösztönszerűleg t u d j a , hogy a Lengyelek nem-
zetiségének szelleme és éltető ereje a kath. religio, ezt 
üldözte tehát kegyetlenül. Ismeri kiki Miklósnak mon-
dását : „megölöm Lengyelországot , ha a Dominus 
vobiscum-ot megszüntetem." A mongolfaj igen jól tapin-
totta, hogy a lengyel nemzetnek ereje a kath. religio. Neki 

más módja nem volt Lengyelország kiirtására. Elfojtotta 
először az ősök iránti tiszteletet, és keblünknek tőlök öröklött 
vallásos hitét és érzelmét. Minek is sorolnánk az üldözések 
egyes tetteit ? Valljon, ti Istennek papjai, nem voltatok-e 
ezen üldözésnek első, és mindég kiszemelt áldozatjai? Nem 
voltatok-e sorsosaink, társaink az erőszakolt zarándo-
kolásban Siberia és Kamtsatka jeges mezejére, lélek- es test-
Ölő bányáiba? Nem népesittettek-e veletek is a tömlöczök? 
Lengyelország ellen tehát a pokol összeesküdött, mivel a kath. 
hit üldözésével akarják kiirtani. De ép ebben van legyőzhet-
len ereje. A Báthoryak és Sobieskiek hazája nem elpuhult 
nép, melyet az időközi politika képes volna elfojtani ; Len-
gyelország nem a politikai számadásnak gyermeke. Lengyel-
ország, miként a halhatatlan Skarga mondta : ,az Istennek 
müve ' E nemzet, vallásossággal áthatott nemzetiség, azért 
nem vész-el, s hite által, vallásos érzelme által győzni fog." 
Elég legyen ez, hogy megismerjük, mily uton akar haladni, s 
mily szellemi erőkre hivatkozik a fölkelés. Nullo, olasz forra-
dalmi vezér, a fölkelők közé vegyült, de csak mint közlegény, 
a nemzeti kormány azonnal kijelentette, hogy ő nem hivta 
Nullot, s nincs is szándékában őt valamely osztálynak vezér-
ségével megbizni. Ő elesett. A kormány a kath. papok ellen 
leginkább intézkedik. Legkevesebbet mondunk, ha állítjuk, 
hogy minden harmadik már útban van Siberia felé. — Mond-
ják Felinski érsek egyenesen a császárhoz irt volna a véron-
tás megszüntetését kérvényezve. Az apostoli buzgóság elég 
bátorságot ad a főpapnak, hogy nehéz időkben a hatalmasok 
előtt hallassa az igazság és erény szavát. 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 26-án S i m o r János győri püspök ő mlga 

körlevelet bocsátott ki az egyház-kerületi gyűlések megtar-
tásának modalitására nézve, hogy azok czéljuknak megfe-
leljenek. 

— B e e l y József Fidél, benedekrendü áldozár, a kö-
szeghí székház főnöke f. évi jun. 20-án, életének 56-ik évé-
ben elhunyt. Az irodalmi téren is sokat működött férfiú em-
lékére áldás, és békehamvainak 

— F e l i n s z k y varsói érsek elhurczoltatása előtt 
meghagyta helyettesének, hogy bár mily rendeleteket kapna 
Szentpétervárról az ő neve alatt, azoknak óvakodjék hi-
telt adni. Ez igen jellemző az orosz kormány lehető eljárá-
sára nézve. — Ha az érsek fogságba vettetnék, a varsói 
egyház gyászt ölt ; a harangok, az orgona, ének elnémulnak, 
és csak csendes isteni szolgálat fogna tartatni 

— Nápolyban igen nagy lopásnak jöttek nyomára. 
Tudnillik a királyi palota kápolnájának kincstárából 100,000 
scudi értékű egyházi szerek tulajdoníttattak el. Biffi romai 
emigráns fölügyeletére bizták a kápolnát a piemontiak. Re-
visio alá kerülvén a szekrények, Biffi megzökött, és a szent 
edények nagy része helyett az egyik szekrényben egy pa-
pirszelet találtatott ezen fölirattal : „Ricevuto per la patria. 
J . Mazzini" (Átvette a haza részére Mazzini J.) Nemes hon-
szeretet I De a hol Victornak szabad volt a toskaniai her-
czeg asztali ezüst-készletét annectalni, miért ne vihetné el 
Mazzini a templomi szereket ? 

— A franczia császár maga parancsolta meg, hogy 
azon 7 püspök, kik a választásra vonatkozó hirhedt fölszólí-
tást aláírták, és a toursi érsek a cultusministerhez intézett vá-
laszáért az államtanácsi hatósághoz utasíttassanak 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten, 1863. 
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